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1. LEDNA 1902 SVAZEK V. CISLO 1

Mimo církve!*)

V dob, kdy se velmi mnoho antiklerikálního

mluví, je teba zjistiti dvody nepodzíratelné

vlažnosti a netenosti, jež se jeví u vtšiny pí-

vrženc socialistického hnutí — jako celku se

všemi smry — vzhledem k náboženské otázce

a stanovisku, jež teba zaujati k jednotlivým

církvím. Pak chceme si uvdomiti, jaké jest tady

jedin možné stanovisko volného socialistického

lovka a jakým zpsobem a jakými prostedky
lze toto stanovisko propagovati.

Vždy všichni bez rozdílu smr cítíme, že

jest se nám jinak než dosud ke klerikalismu

chovati a proti klerikální armád postaviti ar-

mádu jinou, nejen stejn bojovnou, ale i pevnou,

nekolísavou a nesmiitelnou. Naše chování k církvi

a církvím jest pece ureno také jejich chová-

ním k nám a my jsme ti, kdož jsou od nich

nejvíce nenávidni a proklínáni a vydáváni nejen

pekelným mukám — což nás bezpochyby velmi

málo zajímá — ale i soudobým zákonm, vla-

dam a katm, jež si svatá inkvisice stále ješt

živoucí vydržuje.

Opravdovou antiklerikální armádou nemže
býti žádná politická strana mšácká a bohužel

ani politická strana dlnická. Každá tato strana

má svoji taktiku a žádná taktika nkteré sou-

dobé politické strany nevyluuje možnost pod-

aditi sebe rozhodnji proklamovaný antikleri-

kalism cílm, jež se jí zdají pro okamžik d-
ležitjšími Klerikalism je politická moc a všechny
politické strany musí s touto mocí poítati

a zkušenost uí, že se domnívají, že s ní musí
také kompromisovati. Opravdová antiklerikální

akce musí býti nezávislá od politických stran a

není dvodu proti tomu, aby se vyvinula mezi
stranami. Cekám námitku, že ta neb ona strana

politická, kdyby provedla svj program, zniila

by klerikalism a na vky ho znemožnila. Avšak
politická pda je strašné vratká, moc rychle

se tu nabývá a rychle ztrácí, a neznám politi-

cké strany ani mšácké ani dlnické, která by
mla tak pevné a hluboké koeny, že by byla

*) Tato práce, pvodn pednáška pronesená ve
spolku socialistické mládeže, jest lánkem pro tisk
upraveným a rozmnoženým o nkolik myšlének
z brožury soudruh Elisea Recluse a Georga Guyona:
Anarchie a církev.

vylouena možnost, aby upadala nebo naopak

rostouc vešla do stadia rozkladu v drobné frakce.

To znamená však, že uskutenní programu

tchto stran je ne-li vyloueno, tož aspo od-

dáleno do velmi mlhavé dálky. Za to klerikalism,

jenž nespoléhá na velikou budoucnost, ohrožuje

nás práv dnes a zítra, je stálou naší pekážkou
soudobou a nepítelem práv proto velmi ne-

bezpeným, že ví a cítí, že jest mu uchvaco-

vati pokud možno nejvíce hned, stále a každo-

denn. Jsou strany, které, kdyby uskutenily

svj program, byly by jist také naším nepí-

telem, byly by nesmírnou tíhou na lidské vol-

nosti. Jsou nám však dnes celkem nebezpeny
zcela nepatrn, protože jejich program je zatím

velmi málo uskutenitelný. Klerikalism však na-

opak uskuteuje svj program dnes, je bez

budoucnosti, ale mže jednati voln v pítom-
nosti a volnji než kdokoli jiný.

Je nám tedy celkem lhostejno, ujišuje-li nás

ta neb ona strana, že klerikalism pote, jakmile

uskutení svj program. Potebujeme protiváhy

klerikalismu hned a stále, nesmíme ekati na

toho neb onoho všespasitele, nýbrž jest se nám
snažiti spasit, pokud možno rychle jeden každý

sama sebe a nasaditi vše, aby také potomstvo

naše bylo pedem osvobozeno hanebného jha.

Píina oné vlažnosti ve skutcích — o slo-

vech nemluvím — a netenosti ke zlm, jež

mezi námi páše na každém kroku klerikalism

v zemi, v obci i v rodin, spoívá dnes, myslím,

ve všeobecném úpadku socialistického ducha

u nás. Rozhlédneme-li se po té dob, která

uplynula od chvíle, kdy po konci pokrokového
hnutí, hlavn po hnutí tak zv. pokrokových soci-

alist nastalo pesnjší rozlišení osob i názor,

seznáme, že sice lecos stalo se uritjším, že

však opravdový volný socialistický duch mizel

a s ním že odcházelo staré nadšení, stará chu
k boji a k práci i stará láska k socialistickým

ideálm. Byla by to velmi smutná kapitola,

kdybych sledoval zjev za zjevem, jeden smut-

njší druhého, kdybych sledoval celý ten úpa-

dek socialistického ducha u nás až do dneška,

kdy na jedné stran jménem politiky slevuje se

dokonale se všech podstatných požadavk soci-

alismu a na stran druhé opt tonou ideje i lidé

v ubohých osobních intrikách a sporech. Tehda
za každou ránu padala rána, dnes padne nej-



\_,:o opatrnický úvodní lánek. Tehda každá

provokace byla obratem ztrestána a pedevším
použilo se každé píležitosti, aby se propago-

valy myšlenky spravedlnosti a svobody. Snad
se tehda lecos nedlo dosti vážn a prozeteln,
nicmén této vážnosti a prozetelnosti mohli jsme
nabýti léty. Zatím však dnes po letech píšeme
sice lecos, nejednáme však pranic a, piznejme
si, že dnes eská veejnost zná socialistu skoro

jen potud, pokud je to konkurenní kandidát

poslanectví kandidáta oficielního.

A s tímto všeobecným úpadkem stali

jsme se pirozen v praksi vlažnjšími, opatr-

nitjšími a mén socialistickými i vzhledem
k otázce náboženské, v našem pomru k církvím

a klerikalismu.
*

(Píšt dále) Stanislav K, Neumann

K evoluci státních socialist

V posledních tyech letech pozorujeme jisté

rozdvojení ve všech národních organisacích stát-

ních socialist. Na jedné stran nalézáme lidi

vyšlé z revoluního hnutí, bu z 1848., jako

Liebknecht a jeho pátelé, bu z Komuny, jako

Vaillant a Guesde, nebo konen z revoluního

hnutí ruského, jako Plechanov a sl. Zasuliova,

proslulá revolucionáka z 1878. S druhé strany

jsou to jejich verejší žáci a kamarádi jako

Bernstein a Vollmar v Nmecku, Jaurés, Jourdes

a Viviani ve Francii a vtšina marxist v Rusku.

Lidé první kategorie, kteí vycházejí z revo-

luního hnutí, zstali více mén vrni požadav-

km socialistické a jakobínské demokracie a

pedevším zachovali si svj bývalý revoluní a

socialistický slovník. Pod vlivem však uení
o socialistickém a reformaním státu pijali tak-

tiku politické innosti legální a parlamentární

a strana, která se tvoila a rostla kolem nich,

byla organisována dle principu centralisace a

autority. Každá myšlenka federalistická a auto-

nomistická byla písn potírána.

Nechci vésti zde polemiku proii hodným li-

dem, kteí poctiv ví, že lze dojíti k njakému
touženému rozešení sociální otázky s taktikou

legální a parlamentární v kapitalistickém a mili-

taristickém stát: chci jen prost konstatovati

fakta dobe známá každému socialistovi.

Od poátku tohoto hnutí legálního a parla-

mentárního byli ti, kdož ji zavádli, upozoro-
váni na to, že jejich taktika velmi brzo uloží

jejich stran, aby inila kapitalistickému státu

koncese a mesaliance s nepátely všech poža-

davk opravdu socialistických. A události ne-

opomenuly potvrditi tato upozornní. Vidli
jsme ty atheistické a revoluní socialisty, jak

se na kongresu v Curychu usnášejí na pátel-

ství s jezuity, vidíme je, Vollmara a jiné, kte-

rak v Bavorsku jsou s klerikály ve formální

alianci pro parlamentární volby, a kterak v Anglii

nkteré frakce tchto státních socialist »Fabia-

novci« a Clarion prohlašují se za >imperia-

listické« a podporují neestnou, utlaující a otro-

káskou politiku historických zloinc Chamber-
laina, Rhodesa a Milnera. V Rusku teme jejich

proklamace k dlníkm, v nichž doporuují
zdržeti se všech revoluních manifestací ruské

mládeže (1897.) a teme v jejich propaganích
brožurách, že lze kázati socialism, organisovati

dlnické hnutí a nedotýkati se divokého abso-

lutismu theo-byrokracie carismu . . .

Zmínná fakta a mnohá jiná byla praktiko-

vána po léta, aniž vyvolala nejmenší protestace

se strany vdc. Až teprve loni objevili staí

revolucionái až k jakému oportunismu až k ja-

kému reakcionáskému obratu zavedla je jejich

taktika. Objevila se jim dv fakta velmi karak-

teristická: v Nmecku Bernsteinova snaha vy-

maniti se ze socialisticko-revoluní fraseologie a

pijati jako principy vše to, co se po léta

praktikovalo, a ve Francii utvoení se minister-

stva Waldeck-Rousseau-Galliffet-Millerand.

Staí, všichni ti, kdož se považují za pravé

strážce socialisticko-revoluní tradice s Lieb-

knechtem, Bebelem, Kautským, Plechanovem a j.

v ele poali potírati tento návrh, aby se po-

ctiv prohlásila za princip strany každodenní

praktika umírnnosti a oportunismu ist po-

litického. — > Hloupý love, « napsal úední
censor sírany Auer Bernsteinovi, »to se sice

dlá, neíká se to však!« Ale zdá se, že Bern-

stein vyjádil než to, co se íkalo i dlo stejn

v Nmecku jako v Rusku, ve Francii, v Itálii

i jinde, nebo táže politická a zpátenická evo-

luce vyvíjí se u státních socialist všech zemí

a vzdor velmi živé polemice zdá se, že Bern-

steinové, Vollmarové a reakcionái nabývají pdy
a získávají pívrženc.

Je teba podotknouti, že s hlediska legální

politiky, založené výhradn na volební agitaci,

jscu reakcionái mnohem dslednjší ? Co má
spoleného innost revoluní s legalismem vzhle-

dem ke kapitalistickému a militaristickému státu

Co má spoleného komunism a kolektivism se

soudobým mzdovým systémem, schváleným je-

jich legální politikou ? Jist není zde spoleného

nic a reakcionái mají pravdu kouce: »Pro-



hlasme eí dobe pizpsobenou naší každo-

denní praktice, prohlašme oteven, že jsme

stranou klidných reform a nechme stranou

všechny socialistické formule a revoluní frase-

ologii.«

Ti ze státních socialist, kteí se domnívají

býti strážci » pravého vdeckého socialismu <,

odluují se od svých žák a soudruh íkají,

že pívrženci Bernsteina, Jaursa, Vivianiho a

ostatních zrazují socialistické principy. Tito pak

se brání dokazujíce parlamentární historií stát-

ních socialist, že jsou principm vrni.

Kdo má pravdu ? Myslím, že je tu nedoroz-

umní: ob frakce dávno znetvoily socialism,

dávno staly se politikái, kteí pipouštjí n-
kolik sociálních reform po zpsobu lorda Shaftes-

buryho, anglických radikál, nebo radikálních

socialist francouzských. Cteme-li zprávy jejich

>Generálního komitétu* se sídlem v Paíži, jenž

nemá soupee, vidíme zcela dobe, že ob frakce

spolen jsou stejn daleko socialismu a revo-

luní innosti.

V. Cerkesov

Konec Aféry

Slavnou záležitost, která tak dlouho udržovala

v zdravém napjetí militarismem prolezlou Evropu,

aféru Dreyfusovu, lze považovati za defini-

tivn skonenou V nitru tch, kdož súastnili

se tohoto mohutného myšlenkového zápasu jen

jako vhodné píležitosti k šíení revoluních

idejí, skonila ovšem Aféra v okamžiku, kdy
Alfred Dreyfus pijal milost z rukou vlády; vi-

ditelný akt její zakonení však provedl sám ob-

hájce Zolv, Dreyfusv a Reinachv, p. Fer-
nand Labori, vzdav se nyní v procesu vdovy
po plukovníku Henrym proti baronu Reinachovi

obhajování bývalého svého klienta. P. Labori —
tento vysoce pokrokový muž, jemuž lze vytýkati

jen nedostatek logiky v jeho názoru na politi-

ckou innost, od nhož však všecky naše do-

mácí t. zv. pokrokové strany a stranicky mohly
by se piuiti trochu obsažnjšímu a pesnjšímu
pojímání slova » pokrokový* — vykl také ja-

kési poslední slovo a sice v dlouhém, neoby-

ejn zajímavém lánku >Zlo politické a strany <

ve své » Grande Revue «. Píše:

»Dny remešské a pijetí milosti, to byly vci
strašn rozhodující. Pijímaje milost ovšem Al-

fred Dreyfus neuznal ani pímo ani nepímo
svou vinu. Z dvod, jež posuzovati mi nepatí,

dal pednost okamžité svobod ped hrdinským,

neperušeným úsilím o svou soudní rehabilitaci.

A má za své vysvobození dkovati jen sdru-

žení lidí, kteí se pozdvihli v zájmu všeobecné

spravedlnosti a sledovali pedevším dílo sociál-

ního pokroku í spíše lidské obrany, ml pece
k tomu právo soukromého lovku. Soukrom-
ník mže se povznésti nad spravedlnost lidí —
a kdo by popíral, že Alfred Dreyfus byl dobe
povolán, považovati ji za opovrženíhodnou —
Mže, jsa spokojen se soudem vlastního sv-
domí, dáti pednost své svobod ped legální

ctí, a juž všeobecný zájem jest jakýkoli. Od té

chvíle však chová se jako bytost neodvislá

a isolovaná a nikoli jako lovk zaujatý lid-

stvem a vdomý krásy sociální povinnosti, jedná

jako prosté individuum, nikoli jako len lidské

kolektivity, solidární se svými bližními. Od téže

chvíle, a juž byla velikost jeho úlohy, jíž mohl
hráti, jakákoli, nerepresentuje pranic*

Aféra je tedy u konce, Dodejme, pro byla

našim francouzským pátelm ním tak neza-

pomenutelným. Krátce to vystihl nedávno sou-

druh Charles Albert (Les Temps Nouveaux
. 20):

> Aféra Dreyfusova nebyla jen proslulou zále-

žitostí, nýbrž i událostí sociální, jejíž úinky se

budou pociovati dlouho a ve velmi mnoha sm-
rech. Mimo fakta všeobecného rázu, jako na p,
nedvru k vojenské kast, již pojali všichni pon-
kud jasn vidoucí lidé, jako dále to okamžité za-

pomenutí vedlejších zájm vzhledem k cílm
vzdálenjším a ušlechtilejším, a jako ten stejný

záchvv dobrými vlemi, jež až dosud byly pí-

liš navzájem od sebe vzdáleny, to plodné sblí-

žení se mezi intelektuely a proletái, lze cito-

vati také mezi výsledky Aféry ty tak draho-

cenné poloevoluce a popudy, jež uinili Zola,

Duclaux, Pressensé, France a mnozí jiní, jichž

pojmy v oboru sociálních vcí byly nepopira-

teln rozšíeny tímto vírem . . .<

>Je zejmé, že Aféra v celé síle smyslu, jenž

se dává tomuto slovu, byla jen specielním pí-

padem, slavnou episodou vného zápasu tem-

ných a lživých mocností proti silám pravdy a

svtla. Pípad Dreyfusv, zbaven tohoto významu
byl by prostým soudním omylem podobným
mnoha jiným. Domohl-li se tak rychle a tak

pirozen tohoto významu, stalo se tak násled-

kem neobyejn píznivých nkolností, které

z nho uinily ideální typ pípad, nejneoeká-

vanjší vcné pouení, jež zkušenost mže va-
diti v látku sociální filosofie.

» Aféra musela tedy stejn pirozen zanik-

nouti v den, kdy vtšina dreyfusist nepála si



juž, aby mla
kdy Dreyfus,

pádu, odmítl

nedobrovoln
neupozoroval
býti hrdinou,

bolem, nebyl

první z tch,

agitaci.*

V

dále onen význam, a v ten den,

octnuv se v proudu vlastního pi-

býti dobrovoln symbolem, jímž

tak dlouho byl. Nebo nikdy jsme

i dosti, že Dreyfus, dalek toho

svtlonošem a vznešeným sym-
sám ani dreymsistou. A proto byl

kdož ubili velikou dreyfusistskou

Brutus

Z tanírny

s? v z>

Katedrály

Klérus iní si nyní nárok, který by byl roz-

marný, kdyby následkem stálého pedkládání

nebyl býval pijat jako istá pravda velikou vt-
šinou poestných lidí, kteí se spokojují se

všemi hrubými nepravdami, jež se neustále

slavn opakují. iní nároky jako na své na

architekty stedovku, malíe i sochae Renais-

sance, všechny umlce, kteí žili pod vládou

církve a kteí dkovali ostatn vtšinou práv
za svého genia duchu neodvislosti ano i revolty.

Dokud basiliky a katedrály byly veejnými monu-
mentálními stavbami, kde celiká obec msta
konala svá sezení stejn politická nebo sociální

jako náboženská, kde emeslnické cechy shro-

mažovaly se, aby hovoily o svých zájmech

dokonce i proti knžím a biskupm, dkovaly
stavby, jež representovaly souhrn mstského
obyvatelstva, za svj karakter krásy duševní

jednot, jež jim dala povstati. Celiká obec a

pedevším obec civilní stavla ku své chloub
toto kolektivní dílo, jemuž vnovány byly všechny

píjmy msta po staletí. Nejsou-li nejkrásnjší

chrámy v Itálii, v Nmecku, v Belgii a ve Francii

budovami mst, kde mšané ustavili se v obce,

republiky, svobodná msta, jež spravovala své

zájmy ve vší neodvislosti, stejn proti vladam
jako biskupm ? Když Jezuiti, stavše se konen
pány, stvoili svj vlastní styl architektury bez

úasti volných myslitel, tu tžkopádné jejich

stavby se vší pompou skroucenin, závit a po-

zlátka, svdí dostaten o stupni ohyzdnost^

jehož mohou dosíci tak zvaní umlci z knžské
kasty 1 Jako pobežní korýši, kteí se chlubí

krásnými vypjenými lasturami, osvojují si

knží zásluhu, že postavili krásné pomníky stedo-

vku, v nichž se vetelecky usadili ; kdyby však

jim bývala ponechána volnost, nebylo by jediné

z tchto budov, kterou by nebyli ohavn zohy-

zdili a zneuctili — — —
Elisée Reclus

Bláznní vjelo do pár
a v hudby potrhlou notu.

Sál byl pln koue a výpar,
piva a lidského potu.

V kole jsem pobyl jen krátký as.
K tanci mi scházejí vlohy.

Hrubci mi šlapali — sper je as —
na rheumatické nohy.

Svou holku vzal jsem za ruku,

vyved ji z divého ruchu.

Šli jsme se nalokat v noní tmu
trochy zdravého vzduchu.

A když jsme z hospody vyšli ven,

k sob jsem pitisk ji prudce.

Dech náš pešel ve vášnivý sten,

chvt se nám poaly ruce.

Vysokou zdí byl obehnán dm. —
Pemilostivý bože,

jakés to stvoil milencm
tvrdé svatební lože!

Fr. Gelnei

O výchov

Výchova jest ze všechpedmt snad tím, onmž
se nejvíce psalo; knihy, dílka, lánky jednající

o výchov jdou do tisíc; a pece, a její theorie

byla v nich mnohokráte probrána a prohloubena,

podléhá v praxi pedsudkm nejzpátenjším a

nejzhoubnjším v tom smyslu, že zla, jež tyto

plodí spoívají se svrchovan dležitou tíhou na

individuu a spolenosti.

Tato anomálie, tento rozpor mezí theorií a

její provádním vysvtlí se velmi snadno uvá-

žíme-li, že sebe vtší dobrá vle, ušlechtilost

zámr a vysoké hledisko rodi vzhledem k vý-

chovné method, které se drží, mají protiváhu

u vychovatel, již jsou v této vci soudci, a á-
sten i v pirozeném egoismu, jejž jen výji-

mená vznešenost povahy byla by schopna

umrtvi ti.



Nad to všechny dobré disposice rodi k d-
tem jsou kaženy a maeny pedsudkem otcov-

ské autority. Snahy, aby autorita byla zachrá-

nna, aby » zachován byl rozdíl «, by byly sebe

jemnjší a sebe ostražitjší, vztyují pece stále

mezi otcem a díttem hráz, kladou pekážku
vzájemné shod a oboustranné výmn cit spo-

ívajících na absolutní rovnosti a dve. By
byla dvrnost mezi díttem a otcem sebe vtší,

kalí závoj respektu stále její istotu.

Je tedy teba provozovati dvojí vliv na duše

nevyjasnné nebo zmatené, aby vymýtny byly

i city i pedsudky, jež mohou u dítte potlaiti

vývoj vlastností, jež v mužném vku iní ho

dstojná jména muž.

Jest snad odvážno mysliti na to, že radami

odstraníme u rodi egoistické pohnutky, jež

podaují štstí dítte ukojeníjich vlastních snah.

Je to u nich záležitostí osobní mravnosti, správ-

ného a ist individuelního uznání práv bližního.

Toto zušlechtní individua, toto povznesení mo-
rální úrovn je nerozdíln spjato se všeobecnou

píznivjší zmnou sociálních podmínek.

Zatím co ekáme, až tato zmna se uskutení,

jest povinností náš všech, kteí vidíme chyby a

nebezpeí výchovy, jak se tato dnes pojímá,

abychom na nebezpeí upozornili a propagovali

s nejvtší energií výsledek našich úvah a naší

zkušenosti o lepší method výchovy. Chováme
v srdcích velkolepý sociální ideál; hlavní pe-
kážka jeho brzkého uskutenní spoívá v ser-

vilismu soudobých dav a jejich strachu ped
svobodou. Pipravujme tedy pokolení statené,

svobodné, opovrhující každým jhem a každým
vnjším vedením: to krásná a plodná propa-

ganda, o níž jest se nám pokusiti. Nebo vliv

výchovy na pípravu budoucích generací jest

velmi znaný. V této dob sevšeobecnné ni-

emnosti, mravního rozkladu a obecné plochosti

jest jedním z nejúinnjších prostedk k tomu,
aby se lidstvo zvedlo z bahna, v nmž živoí.

Uiti dít, aby vedlo sebe samo, podporovati

vývoj jeho iniciativy, nabádati ho, aby se po-

vzbuzovalo jen vlastním svdomím, aby se vy-
stíhalo mravních špinavostí, jako se zvyká na
istotu fysickou, aniž ekalo jiné odmny, než

té neporovnatelné, jež spoívá v radosti z ne-

poskvrnnosti vlastní duše; vštpovati mu hlu-

boký pocit jeho dstojnosti a neodvislosti, chrá-

niti ho ped hloupou nicotností pedantství, pro-

dchnouti ho stejným respektem k nejmenšímu
z jeho bližních, to vytknutý cíl a ten je veliký!

Autorita je neschopna dosíci ho. Jak podivná to

opravdu domnnka, domýšlíme lise, že uíme svo-

bod otroctvím! Otroctví a neodvislost, autorita a

svoboda jsou výrazy odporující si, nespojitelné,

navzájem se vyluující. Udržujeme dít v stálém

porunictví, zvykáme ho, aby podrobovalo svou
vli naší, svou iniciativu našemu vedení a každý
svj skutek našemu souhlasu, není liž pravda,

abychom pozdji pipravili mu kruté nesnáze,

až bude pak odkázáno na sebe sama ve

víru sociálním a nebude moci spoléhati na naši

podporu a opírati se než o vlastní úsudek. Pak

bez pomoci ve své nezkušenosti zbloudí v laby-

rintu omyl a truchlivých fantasmagorií. Po-

staven ped skutenost, kterou bude moci zíti

jen klamným prismem své obraznosti naší chy-

bou znetvoené, nepozná ji opravdu a utratí

marn svj as a své síly hledaje jí tam, kde

jí není. Sny jeho dtství, tak dlouho námi

potlaované budou míti konen volný rozhled

a jeho život teprve tehda pone. Bude mu však

do víru strženému zápasiti, zápasiti neustále a

bojovati, nebude li chtíti býti pohlcen. A tu

bude míti dvojí povinnost: nebo nejen že mu
bude se bíti s jeho etnými nepáteli, jimiž

buoe obklopen, jemu bude také potírati vlastní

chiméry a mimo hlavní zápas ješt scelovati

etné trhliny, jimiž všechna sklamání zakrvácí

jeho srdce. Tož jakou zodpovdnost vzali jsme

na sebe!

Nesetná jsou nebezpeí autority. Poslušnost,

odíkání se sebe, zcela dusící osobitost snižuje

charakter. Nepozorovateln a osudn nahrazuje

autorita náklonnost strachem, úctu povolností,

pirozený rozmach lichotnictvím a plochosti,

upímnost petvákou, poctivost lží. Dít, nalé-

zající v nás pána a mruivého a písného do-

hlížitele, bude dávati v naší pítomnosti pozor

na své skutky, na svá slova a na své posuky,
zmní, znetvoí, zfalšuje svou osobitost ve smyslu,

jejž bude považovati za nám milý a jenž ho

ochrání ped trapnými napomenutími. To není

ono, jež uvidíme a uslyšíme, nýbrž padlaná

bytost, jež se utváela dle naší vle a dle po-

chopení našeho rozmaru. V naší nepítomnosti

vrátí se k sob, ale vynahradí si petváku, kte-

rou si uložilo ped našima oima. Jeho povaha

stále marn potlaovaná vybuchne a uvolní svj
rozlet pemrštn, však následkem násilí, jemuž

jsme je podrobili. Tehdy ovoce, jehož neodvá-

žilo se nedávno dotknouti bude se mu zdáti

šavnatým. Okusí ho a nemírn, nebo ani oka-

mžik nebude se domnívati, že bychom mohli

poznati jeho chybu.

Který zloinec myslí, že bude chycen Oct-

nuvši se pak ped námi a vyslýcháno neodváží

.

se piznati se a zalže si, domnívajíc se, že se

nikdy nedovíme pravdy. Lež plozena jest jen

strachem ped trestem.

A co jest odpornjšího než lež, tato zbab-
lost, toto zapení vlastních jeho skutk? Pece
jsme to však my, již jsme ji vyvolali svou ne-

šikovností a špatným pochopením své vlastní

úlohy.

A pomalu odcizíme si své dít: uznáme za

dobré zdvojnásobovati vladaské rozkazy, ím
jeho duše zstane nám uzavenjší a všechny

snahy naší autority rozšíí na konec jen zlo,

jež jsme marn snažili se potlaiti a jež jsme

sami zavinili.
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Co initi tedy ? . . .

Co initi Jest beze vší pochyby domýšlivé

chtíti pedpisovati ten neb onen pesný systém

výchovy. Souhrn vlastností, jež tvoí individua-

litu, podléhá píliš mnoha rzným vlivm a jeho

vzhled mní se píliš, než aby bylo možno for-

mulovati pevná pravidla methody, kterou teba
pijati. Vychovatel musí býti veden poznáním
všech okolností, celého zvláštního karakteru dí-

tte, jest mu poítati s jeho schopnostmi a jeho

nechutmi a mniti více nebo mén methodu
dle výsledk, j^ž obdržel nebo jež obdržeti má.
Nicmén, když je znám urující vliv prostedí

na lidské skutky, dán jest sám sebou smr vše-

obecného chování v tom, co se týe vývoje

tch vlastností u dítte, které odlišují vyššího

lovka.

Nejdražší touhou každého voln myslícího

lovka jest vidti pozdji své dítky schopné
žíti bez každého vnjšího vedení, bez každé

autority, vidti je jednati jen dle vlastní vle a

chovati se jen dle vlastního úsudku zcela osví-

ceného rozumem pímým, zdravým a vdomým
své poctivosti.

Tak dobrý výsledek mže býti dosažen jen

absolutní svobodou ponechanou dítti od nej-

útlejšího vku. Dít volné zvyká si mysliti,

srovnávati, souditi a jednati samo sebou. Touto
intelektuelní gymnastikou utužuje se jeho duch.

Když se pak octne v stálém styku se skuteností,

zná ji a bére pirozený prospch z pouení, jež

mu dávají vci kolem nho; jeho zkušenost

roste poueními, jichž poskytuje a tak pomalu
úsudek jeho stává se správným.

S hlediska morálního má volnost stejn šastný

vliv. Neuíme-li ho konati dobro jako nezd-
vodnnou nutnost nebo jako rozkaz vyšlý od
boha, jehož nevidí, snažíme-li se, aby si osvojilo

zvyky morální istoty, jako je uíme
istot fysické, zvolí si dít, postavené mezi

dobro a zlo, dobro svým vlastním vkusem, od-

porem proti zlu podobn, jako se bude chrániti

kráeti bahnem nebo poskvrniti se špínou. Pi-
tažlivost » zakázaného* ovoce bude mu neznáma,

protože tato revolta proti cizímu naízení ne-

bude se mu zdáti schopnou opatiti mu njakou
radost.

Morálka je zvyk, rutina, jež se vštpuje. Chy-
bí-li dít, bude jeho trestem nepíjemnost, kterou

z toho pocítí. Bylo by rozhodnou nešikovností

hledati pro trest jiný. Dít takto vychované ve

zvyku mravní istoty bude dostaten potrestáno

hoem, jež mu zpsobí poskvrna jeho duše, jako

mu bude stejn odporným trvati ve stavu ne-

istoty fysické. S naší strany postaí, upozor-

níme-li je toliko na onu nepíjemnost a vysvt-
líme-li mu pátelsky její píinu. Jednajíce jinak

vydali bychom se nebezpeí, že vznikne mezi

naším díttem a námi táže hráz, která bez pe-
stání dlí pána od podízeného.

Lze namítati, že systém absolutní svobody má
také své nepístojnosti: ponechá-li se dítti pée
o to, aby samo formulovalo svj úsudek, mže
si následkem své nevdomosti špatn vykládati

to, co vidí, initi z toho klamné nebo neúplné
dsledky a bude-li pak vycházeti ze souhrnu
chybných princip, mže poplésti úpln svého

ducha.

To pravda; sledovali jsme však dosud jen

negativní stránku naší úlohy. Má li se ponechati

dítti celá svoboda, nenásleduje z toho, že by
naše psobení na nemlo býti žádné a že by-

chom se ho úpln mli zdržeti.

Práv naopak! Bude nám snažiti se bez od-

dechu v jeho duši potlaiti všechny zárodky

omyl, jež tam objevíme, bude nám stále ste-

žiti utváení se jeho idejí a rozvoj jeho cit.

Vidíme-li je blouditi chybným smrem, místo

abychom zahradili mu cestu, jako to iní vtšina
otc, a naídili mu obrátiti, místo abychom mu
sami naznaili jeho omyl a pímým vlivem na
psobili, snažme se seskupiti kol nho okol-

nosti, jež dovedou je k tomu, že samo od sebe

pozná svj blud. Dít má nevyerpatelnou zv-
davost, žíze znáti co a jak všeho, co vidí, což

pomže nám v naší snaze. Doveme jen vždy

a všude koistiti z tchto jeho disposicí, aby-

chom vyprovokovali u nho nepímo intelektu-

elní a mravní snahu, jež je povede k poznání

pravého a dobrého. Tolo poznání bude mu tím

dražší, že bude plodem jeho vlastního popudu,

a bude se s tím vtší tvrdošíjností snažiti za-

chovati si jeho výhody a pizpsobiti se jeho

dsledkm.
Jednajíce takto necháme je volným; nepocítí,

že naše mínní a naše vle podizují si jeho

vli, pispjeme v nm k vývoji ducha kontroly

a iniciativy a pozdji ku vzniku silné a neod-

vislé inteligence.

Ze však musí býti ve výchov všechno písn
dsledné, bude nám pedsevzíti si jednati stále

tak, jak si budeme páti, aby jednalo naše dít.

Dít jest nadáno silným sklonem k nápodobení.

Pozorujme je a poznáme v jeho pohybech, slo-

vech, výrazech, v jeho zpsobu bytí a jednání

význanou analogii se zpsoby našimi.

Máme tedy v tom opt jeden nepímý pro-

stedek vlivu, jenž prokáže nám drahocenné

služby. V jisté míe bude nám lehko dík této

sugesci píklad pivykati nepozorovateln své

dít, aby se chovalo dstojn a vystíhalo se

nízkosti a petváky.
Konen, všeobecn vzato, snažme se, aby

dít rostlo v prostedí píznivém rozkvtu jeho

osobitosti, vývoji jeho intelektuelné neodvislosti,

povznesení jeho mravní úrovn; varujme se

všeho, co by mohlo znetvoiti, snížiti a zmenšiti

jeho karakter; nepožadujme nikdy od nho po-

slušnosti, doveme však pivésti je k tomu, aby

jednalo podle své chuti v souhlasu s naším pá-
ním; zacházejme s ním vždy jako rovný s rov-



ným a udržujme mezi sebou a jím vzájemný

respekt a úctu; pak, co se nás osobn týe,

zaime své chování pesn v souhlasu se svým
pouováním a nezapomínejme, že zvdavost dí-

tte nás pozoruje a že hledí na nejmenší naši

slabost; stežme se nejnepatrnjší nespravedl-

nosti, nebo nic není u dítte tak živé jako

duch spravedlnosti — a, dovedeme-li silou vy-

trvalosti provésti tak obtížný program, bude, až

naše dít dosáhne mužného vku, velikost vý-

sledku naší odmnou.

André Girard

Czolgosz

Každý vidl podobizny Czolgosze, vraha pre-

sidenta Mac-Kinleye. Byl to dvaadvacetiletý

mladík, bezvousý, s elem pímým a jeho tvá
uplatovala dokonalý výraz mladistvosti. Hlavu
nosil upimn vztýenu na zpsob Emila Hen-
ryho, avšak s prostotou, kterou lidé milovali.

Jsou bytosti, z nichž vyzauje sympatie díve
než promluví, a jimž svujeme své nejlepší juž

proto, že kráí a jednají dle své pravdy. Nechci

zde psáti apotogii královraždy, ale chci v revui

specieln literární vzpomenouti vrah, nešast-

ných, jak íkají na Rusi, a mluviti o nich jako

o každé jiné vci, bez hrzy a jakobych mluvil

o mladé dívce v zahrad rží. A hledaje n-
které z tch malých pravd, dle nichž soudíme
lovka, chtl bych vystíhati se bludu, býti

chudasem, a neíkati soudruhm: »Pracovali

jste celý den, naši páni béou nám naše ra-

dosti, a tento vás pomstil, « a chtl bych také

vystíhati se bludu býti bohatým, a neeknouti:
» Nenávist a nízkost vedly jeho ruku. Zabil krále,

rušil mír spolenosti, do povtí vyhodil ctnosti.

«

vm Nechápeme se vbec. Rozeznává se > dlník*,

»mšák« a rozkládá se svt, jakoby sociální

vda byla chemií, jejíž látky urují své kombi-
nace. Každý poznal chudé; pronáším zde n-
kolik fakt a nepronáším závru, protože se do-

mnívám, že je závr nemožný a že náleží lidem

hrubým, aby odsuzovali, místo aby podávali vy-
svtlení. A namítá-li se nevím který sociální

princip, jejž teba hájiti, odvolávám se na lid

skou poctivost, na mnohost kombinací, jež vy-

mykají se všem principm, a na shovívavost,

jež má zploditi vždy pochopení silnjší než bez-

prostední vášn.

V prostedí obskurních a unavených zízenc
jen toto jediné slovo bylo proneseno v den po

požáru Dobroinného Bazaru: »Eh, což! To
lepší, než kdyby se to bylo stalo v díln.

«

A vzpomínám si na smrt synáka guvernéra

Francouzské Banky, jenž hraje si na schodech

vlezl do klece zdvihadla, když toto sestupovalo,

zavel dvée a byl rozmakán. Nkdo ekl:

»Kdyby byl bydlel jako já v dom za inži 300
frank, nebylo by se mu báti nehod se zdvi-

hadlem « Ostatn bohatí mají také své prpo-
vdi, a jedna dáma, jejíž manžel ml 20.000

frank ron, pravila jednoho dne o svém slu-

hovi, jejž propouštli: » Vydlal si 600 frank;
to dobré postavení, aspo pro tyto lidi jme-

nuje se to dobrým postavením. «.

Stává se asto, že mladík ponkud píliš je-

šitný má ve dvaceti letech nepatrnou mzdu, jí

špatn a zstává veer v najatém svém pokoji,

protože chudí neodvažují se vyjíti. Vyšel z lido-

vého prostedí, kde vzdlání zdá se míti jen ten

úel, aby zaopatilo funkce hodn vynášející a

nyní proklíná svt, v nmž duševní kultura není

odmována a chválí neštstí bohatých jako

trest boží. Když rozšíí ješt svou záš, pone
proklínati celou spolenost, když do vráží dobe
obleení chodci a chlad nádherných tvrtí, a

konen nevzdlanost jeho soudruh v práci

vede ho k tomu, že odsuzuje celé lidstvo. Tu
energický lovk jako Emil Henry hodí pumu
kamkoli. Jiní proniknuti anarchistickou filosofií

a mén bezprostedn prudcí zrají v tichu, uv-
domují si vyšší » povinnost«, rozvíjí svou my-
šlenku a lovka si vyvolí. Nechci rozhodn
odsuzovati anarchistickou filosofii, jasnou a krá-

snou, prodchnutou láskou a bratrstvím a šíenou

svtci poínaje ševcem Jeanem Gravem až ku
knížeti Petru Krapotkinovi. To by bylo nepkné
jednání, nebo ona obsahuje v sob trochu veliké

lidské nadje. Jsou mladí lidé tak istí, že je-

jich život je krystalem, jenž odráží jejich my-
šlenky v celé prostosrdenosti a jejichž gesta

projevují se a žijí v pevném svazku s jich

srdcem. Myslím, že Czolgosz byl jedním z tchto.

Jeho zloin má jen dv píiny: inteligenci a

chudobu.

Dále eknu juž jen jedno: vzchopil se, od-

soudil spolenost v jednom z jejích symbol,
pak s naivností dítte domníval se, že ji zlomí,

když zlomí nejvyšší lánek etzu zla, a proto

poznán byl jeho hlas. Bude moci kráeti nkdo
mohutnji?

Vidíme toho výsledek. » Volná Amerika « má
jiného presidenta a z toho, jenž byl dobrým
srdcem, z lovka, jenž mohl kolem sebe krá-

snou propagandou šíiti vdní, sílu a state-

nost, nezbývá na lékaských stolech než mrtvola,
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kterou hanobí ješt. Ale obraz, jejž si mnohý
zachová, to obraz mladého Czolgosze, jenž umel
tak prost a ekl: » Zabil jsem presidenta Mac-
Kinleye, protože nemiloval dlník.

«

Charles Louis Philippe
(L'Ermitage)

Anarchistická literatura

(stálá bibliografie nov vyšlých knih a brožur,

propagujících snahy a smry nám blízké.

Souš cette rubrique nous publions une biblio-

graphie permanente des livres et des brochures

récemment parnes, sont 1'ésprit et les tendences

sont libertaires.

Touš les langues serout admises).

L'Almanach illustrée de la Revolution pour

1902. Principaux articles: L. Descaves:
La Vieille — J. Grave: La Disciplin —
A. Girard: Poupée de carton — P. K ro-

po tkine: L'anarchie et la Science — H.

Ley ret: La Magistrature — Elisée Re-
clus: L'Anarchisté etc.

Nombreux dessins signés: M. Lue, J.

H é n a u 1 1, V. M u 1 1 er, C o m i n'A c h e, R o u-

bille, Jossot etc.

Portraits de G. Bresci, F. Pelloutier.

Couverture en conleurs par R o u b i 1 1 e.

Adresse: L es Temps Nouveaux, Paris,.

140, rue Mouffetard. Prix . . . Fr. 0'30.

E. Malatesta: Un peudetheorie. Brochure.

Bibliothque des Temps Nouveaux. Bru-

xelles, 51, rue des Eperouniers . . .OTO.
W. Tscherkesoff: Lés Précurseurs de

1'Int eratio nale (144 pages) Méme adres-

se 1.

—

J. Dejacques : LHuman isphére (192 pages)

Méme adresse 1-

—

W. C. Morrow: Le Prisonnier Brochure.

Méme adresse O - 10

L. Combes: Un Précurseur anarchisté. Bro-

chure. Méme adresse OTO
E. de la Boetie: La Ser vitu cle volon-

taire. Brochure. Méme adresse . . . 0'25

A. Myrial : Pour 1 a v i e. Brochure. Méme
adresse 050

André Girard: Anarchie. Brochure. Méme
adresse 005

— —
: LLducation pacifique. Adresse:

»L'Education libertaire* Paris XII. 3. rue de
Reuilly 010

Charles Albert: Aux anarchistes qui
s'ignorent, Brochure. Les Temps Nouve-
aux Bruxeiles 05—
.
—

: Guerre, Pati e et Caserne. Bro-

chure. Couverture par Agar. Le.s Temps
Nouveaux, Paris ..010

Reclus et Guyon: LAnarchie etTEglise.
Couverture par Daumout. Méme adresse 010

P. Kropotkine: Lor g ani sáti o n dla vin-
dicta appelée justice. Couverture de
Hénouet. Méme adresse 0T0

H. Zisly: Rapport sur le Mouvement
naturien. — Reflex i on sur le Na-
turel et FArtificiel. Chez 1'auteur 14,

rue Jean-Robert, Paris (Gratis)

H. Beylie et H. Zisly: La Conception
libertaire naturienne. Méme adresse

(Gratis)

H. Zisly: Voyage au beau Pays de Na-
turie. Méme adresse 0'30

Emile Bans : Ballades rouge s. Preface de
Laurent Tailhade, Un dessin de Cou-
turier. Chez l'auteur, 50., boul. de Latour-

Maubourg, Paris 1 —
Manuel Devalds: L'Education et la Li-

ber té. Méme adresse T

—

Lucien Descaves: La Colonne. Roman.
Chez Stock, 27., rue Richelieu, Paris . 3 50

P. Kropotkine: L'Anarchia, la sua filo-

s o fia, i 1 s u o i dea le. 32 pagine. »I1 Ris-

veglio« Ginevra (Suizzera) 6, rue des Sa-

voises Cent. 15

Eliseo Reclus: I prodotti della terra e

dell' industria. Ibidem. . . . Cent. 10

Pietro Gori : L e basi morali dell' a n-

archia. Remo Borzacchini, barbiere, Terni

(Ital a).

*

R. Mella : Lombroso y los anarquistas
»E1 Productor<, Barcelona, Calle de Provenza

35, 2°, 2 Pesetas 0'50

: Del Amor 050
— — : Tactica socialista 025
A. Pellicer:C onferenciaspopulares - 75

Felipe Cortiella : ElCantor de 1'Ideal 025
: El Plor de' 1'Auba T—

L. Bonafulla : Las h u e 1 g a s y la a u t o -

ridad 0-10

M. Bakounine: Dios y el Estado. . 075
Anselmo Lorenzo : El P r o 1 e ta r i a d o M i-

li tate 3"

—

Sebastián Sué: Orientación Sociolo-
gie a. 1 Tomo 1'

—

P. Kropotkin: En Oprorers Ord, Anarkistens

Forlag, Kristiania.
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Vlastenci a eský sever

Na nikoho snad v celém eském život ne-

nanášejí mladší naše žurnály, jako Rad kalní

Listy, Samostatnost a nový Vyšehrad tolik er-

ných barev a tolik špíny jako na dlníka e-
ského severu, pedevším ovšem horníka eského
severozápadu. Hlavní píina spoívá v povrchní

znalosti tohoto lidu i pomr, v nichž žije. Stý-

kali-li jste se astji s dlnickým jádrem tchto

krajin a vnikli-li jste na svých potulkách —
nikoli ovšem potulkách zvdavého vetelce, ný-

brž pítele a soudruha — do intimního života

tchto dlnických rodin a setkáte-li se pak

s mšáky severu, podivíte se, jakou spoustu

báchorek asto hrzostrašných kolportují mezi

sebou, podivíte se, jak málo znají dlnickou vt-
šinu a jak nepátelsky se k ní chovají.

Pi první své návštv — bylo to v okolí

Duchcova — jež na mn, teba tlesn velmi

znaveného, uinila nejlepší dojem, postihl jsem

pi návratu na jednom menším nádraží pítele

básníka a byl jsem jím uveden na krátko do

spolenosti nádražních úedník. Brzy došlo na

horníky a já byl ihned ochotn pouován o je-

jich surovosti, ano pímo lidožravosti, kterou

ohrožují své vtší i menší pedstavené, takže

tito nejsou si nikdy životem jisti. Nikdo ovšem
nevdl nic z vlastní zkušenosti, slyšeli to jen

od inženýr v hostincích. Ubozí inženýi! teme
pece také mšácké asopisy, a ty by jist ne-

opomenuly vylíiti nejživjšími barvami každou

sebe nepatrnjší srážku horníka s pedstaveným.
A vzdor tomu jak zídka teme o nem po-

dobném! Jak zídka o tom také slyšíme! asto,

velmi asto naslouchal jsem horníkm, nekone-
ným vypravováním, a pece se mi nikdo ne-

pochlubil s ním podobným, a znám jich

dosti, kteí by mn to byli zcela jist ekli.

Vždy by to nebylo ani nic podivného aniž

mnohdy neoprávnného, kdyby nkterý uhlokop

ztratil snad duševní rovnováhu a chopil nkte-
rého toho chlapíka za krk a pimákl trošíku

k erné zdi! Nedje se to však prost. Není

tento lid tak zuivý, jak o nm slýcháme. D-
vivý k leckomu ovšem také není, nebo k tomu
nemá nejmenšího dvodu. Povaha jeho je trochu

melancholická a siln kontemplativní Uvdomlý
horník eského severu je revoluní také nikoli

temperamentern, nýbrž proto, že mnoho pe-
mýšlí, že má mnoho trpkých zkušeností a od-

vozuje z nich dsledky. Práv anarchistický

severozápad hornický vzdal se u nás nejdíve

terroristických myšlének, kdežto anarchisté na

severovýchod neuinili tak vtšinou dodnes a

jsou také nejhorším materiálem pro moderní

hnutí anarchistické. Tedy výtka surovosti padá

zpt na ty, kdož ji tak ochotn kolportují, a to

jsou pedevším nmetí i eští dlní správci a

inženýi.

Vytýkají-li eskému dlnickému severozápadu

Radikální Listy a Vyšehrad jeho nevlastenectví,

vytýká mu Samostatnost pedevším pijáctví a

nemravnost. Výtku nevlastenectví a výtku ne-

mravnosti nechci vyvraceti. Nic z obého mne
v tch koninách neznepokojuje. Rozumím také

jinak pojmm vlastenectví a mravnost. Vždy
práv » nevlastenectví « tohoto lidu mne s ním

sblížilo. A co se týe »nemravnosti«, pokusím

se vysvtliti, co jsem vidl.

Nebylo to nikdy nic ani pibližného schématu,

jejž si zkonstruoval mravokárce Samostatnosti,

nebylo to vbec nikdy nic horšího a ernjšího
než lze vidti kdekoli po vlastech eských a bez-

pochyby i jiných. Naopak. Podívejme se na náš

venkov zemdlský, podívejme se mezi eské
sedláky a eské malomšáky. Nehrám si nikdy

na rozhoeného moralistu a proto i tady upímn
peju muzikou rozpálené chase ta neopatrná plo-

zení v jasných nocích a peju i malomstským
panikám a sleinkám rzná ta drobná cizolož-

ství a mén cudná dostaveníka. Co mne však

tady napluje hnusem, to je ta tupost a spro-

stota sedlácké existence, vyplnné ziskuchtivým

politikaením a hazardními hrami a ta prázdnota

a sobeckost malomstských klepa a pokrytc
mužských i ženských. Pjdete asto vesnicí

k mstu a mstem k vesnici a nenajdete jediné

isté duše, svou statenou a nezištnou prací

šastn se týící nad obecnou pouš. A najdete

jen kramáe, kuplíe, sobce, tupce, mizerný lid

a ješt mizernjší inteligenci.

Zcela jinak je tomu však na hornickém se-

veru. Méšácká inteligence ovšem nestojí za nic.

Ani ti nmetí ani ti eští vlastenci až i do

tch menšinových boh. Slyšel jsem na schzích

národních dlník — kteí zde nejsou tím nej-

horším živlem a kteí by se jist zastali svých

patron — a vidl jsem sám jak ti menšinoví

spasitelé mšátí vyhlíží z blízka, nazí, svleení

s parádního šatstva úvodníkových tirád. Ale

v hornictvu jsou lidé. V každé sebe nepatrnjší

vesnici a dlnické kolonii najdete kádr inteli-

gentních dlník. To jsou povahy tesané z nej-

solidnjšího kemene, statené, obtavé, s mravní

silou a velikou sebekázní. Ti ovšem nedají se

másti samozvanými vdci, žijí samostatn život

hlubší a niternjší než jim ho mohou vsugero-

vati politití dryáníci A kdyby tedy jejich pro-

stedí bylo sebe horší, nelze ho tak paušáln
zatracovali, když takové povahy se v nm rodí,

když jich tam neubývá, naopak poet jejich

roste.
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Ani prostedí samo není však špatné a jist

nezasluhuje toho, aby lidé mající sotva potuchy

o bolestech hornické existence, konstruovali

z ojedinlých pípad nabubelé schéma a se-

všeobecnili ho pro celý kraj. Jist se na severu

hodn pije a neprozeteln miluje. Ale jen im-

potentní škaredohlíd mže tmto lidem závidti

trochu té pohlavní radosti a jen naivní idea-

lista — eufemisticky eeno — mže se domní-

vati, že horník pestane píti, dokud bude tak

jako dnes pracovati. Antialkoholism — tento

nový druh moderního pokrytectví — nenajde

mezi horníky nikdy ozvny. V dolech a hutích

nedá se prost žízni odvyknouti. Normáln zdravý

dlník tam píti musí. A je jisto, že voda požitá

v témž kvantu jako se obyejn piva požívá,

mla by pro organism horší následky než ne-

píliš silný alkohol. Nepopírám, že jsou výjimené
povahy které píti vbec nemusí. Jest jich mezi

horníky na severu hodn, a mnozí se pidržují

vodoléebné methody. Jaké úinky tato methoda

na n má, neml jsem dosud píležitost pozoro-

vati. Jsem ostatn naklonn viti, že dobré,

nebo práv jen výjimené povahy se jí pidr-

žují. Souditi však dle nich, že žádný horník píti

nemusí, je stejn duchaplné, jako když pohlavní

asketa chce svou perversi vnutiti statnému a

zdravému svtu. Aby pak z pití nestalo se pi-

janství, tomu zabrauje dostaten uvdomní,
jež pináší socialism a anarchism. Kam vnikl a

kde našel opravdový ohlas, tam notorická ne-

stídmo-t je výjimkou. —
Nejprve blahobyt, pak alkohol, pak »koštýi«,

pak degenerace manželství, syfilis, bída fysická,

bída mravní . .*) To je schéma neobyejn po-

hodlné a opatrné. Nadhodí se pak, že »práce

uitelova ve škole je velmi tžká « atd. Kdo
teš, rozumj! Celý takový lánek neznamená
nic jiného než toto: Horníci jsou mravn zka-

žení, neposlouchají nás inteligenty, nemají smyslu

pro naše reformy. Scciální jejich postavení je

takové, že by mohli míti blahobyt, kdyby vše

nepropili . . .

*) Jak povrchní a neopravdové znalosti má nap.
anonymní mravokárce Samostatnosti (»Nco ze života

eských menšin na severu« v posledních íslech m. r.)

o tom svdí hned zaátek jeho libovoln zkonstruo-
vaného schématu. Vypráví tu nco o domcích se za-

hrádkami, jež si mohou jednodivé rodiny ze svých
úspor zakoupiti, a líí vc tak, jakoby každý pilný

dlník mohl tak uiniti, kdyby mzdu svou nepropíjel.

To je opravdu objev pro mne zcela nový. Vdl
jsem. že horníci jsou velmi zhusta vlastníky domk
a drobných kus polí nkde na — Kladensku; že

by se však podobné pípady vyskytovaly i na se-

veru v té míe, aby se o nich dalo mluviti jinak,

než jako o pípadech zcela ojedinlých, o tom
není nikomu nic známo. Možnost toho je také vy-
louena nepomrnou drahotou stavebních pozemk
(stejnou jako byt a potravin, jichž ceny vzrstají
každou úlevou hornictvu poskytnutou, na p. zvýše-
ním mzdy nebo zkrácením pracovní doby!), v emž
soukromé družstvo — njaké se zde ustavilo — asi

sotva zjedná nápravou citelnou.

V tom najdeme druhou hlavní píinu vzniku

škaredých lánk o délnictvu severních menšin.

Nejen nevdomost a neznalost, ale i msácká
zavrzelost a nenávist diktuje tyto výlevy do-

mnle povznesených mravokárc. Mozky naplnné
stedoškolskými rozumy a vychované v ubohé

poloviatosti našich t. zv. pokrokových partají

nemohou pochopiti zbla z existence v sociálním

pekle, v nmž se tísní horníci, tito nejhorší

otroci kapitálu, a proto snášejí vytrvale špínu

na jejich nepoddajná bedra. Dnes, kdy buržo-

asie socialistická svorn s kapitalisty potírá každé

revoluní hnutí, dnes, kdy se považuje za frási

slovo » otrok kapitálu « — jakoby tito horníci

na p. nebyli na tom snad ješt he než ti,

kdož stavli pyramidy pod dtkami Faraón —
dnes setká se ovšem s pochvalou toto tendenní

štvaní proti délnictvu, toto snižování mravní

úrovn dlníka za tím úelem, aby bez úhony
vyšel sociální stav, jehož je obtí. — —

Tanou mi na mysli dva drobné obrázky z to-

hoto » uzaveného « území. Váží víc než pole-

mika. První:

Ml jsem dopoledne pednášku v jednom

hnízd u Mostu. Odpoledne byla v tchže míst-

nostech posvícenská zábava, hostinským poá-
daná. Byl jsem v hostinci na obd, a v malé

výepní místnosti shromáždilo se u mn nkolik
dlnických druh, aby se mnou pohovoilo o n-
kterých našich záležitostech. Vedle byl tanení

sál. Díve ješt než pišli šumai, zpozeroval

jsem mladého pitloustlého obánka, plavovla-

sého, ržolícího v domácích trepkách a úprav-

ném šat, kterak pebíhá z místnosti do míst-

nosti, opravuje leccos v sále a záí radostí. »To
je zdejší uitel,* ekli mn horníci a to s de-

spektem, jenž stál za úvahu.

Nechci štváti proti uitelstvu. Štval bych

proti nejhorlivjším tenám tohoto listu, proti

jeho nejochotnjším podporovatelm. Ale nepo-

chybuii také, že tito budou tak rozumní, aby
vyslechli pravdu. Já z deseti uitel, s nimiž

jsem se na severu setkal nebo jež jsem pozo-

roval, jen jednoho jsem poznal jako inteligenta,

jenž má aspo trochu porozumní pro lid kolem

sebe. Ostatní inili na mne dojem obyejných
pražských flamendr, užívali pepického jargonu

a nevšímali si nieho z kulturního života našich

horník. Zní to pak velmi komicky, nanese-li

se na dlníky spousta nejernjších barev a do-

dádi se: práce uitelova je velmi tžká... Roz-

umíte mi

Jiný obrázek. Týe se »nemravnosti«. Jeden

z nejstatenjších soudruh vypravoval mi o ži-

vot eské kolonie ve Vestfálsku. Žili tam volný

pohlavní život se svými ženami. Také »degene-

race manželství«! Pozoroval jsem ho však a jeho

ženu pi pednášce po jeho návratu do ech.
S otevenými ústy a s planoucíma oima na-

slouchali. Byli také z našich nejhorlivjších te-

ná, z nejvytrvalejších odbratel, z nejinnj-
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ších soudruh a nejlepších pátel osobních. Co
bylo na tomto vždycky vážném horníku a na

jeho modrooké sndé žen nemravného A jiní

horníci íkali o nm: nemá pedsudk.
Kdo chce kamenem hoditi, dvod najde si

vždycky. Zvlášt je-li dobe prolezlý mravními

zásadami kesanské buržoasie. My však, kteí

jich nemáme, vidíme na štstí jasnji než ti,

kdož nazírají s pedsudkem. A tak já vidél na

severu i šastná manželstva láskyplná a, chcete-li,

» istá «, i domácnosti rozkvašené, v nichž ne-

bylo však ani >koštý« ani alkoholu, nýbrž

jen vyzáblá, nevrla bída. Také nemusí každá

domácnost s »koštýi« býti nutn mravn zvrhlá.

Nkde se tito neodváží dotknouti se své hosti

telky; jinde je to opt starý horník, jemuž je

to od srdce jedno, jak se mladí baví. Nepro-
jevuje se pece pohlavní egoism všade stejn, a

nepichází s každým »koštýem« syfilis . . .

Bylo by zbyteno déle prodlévati u té zlé

žurnalistické sliny. Ukazuje-li Samostatnost ješt
na spor národních s mezinárodními — jehož

následky zveliuje docela zbyten — nuže, to
svár roznícený eským mšákem. Ten však ne-

potrvá: vtšina národního délnictva aspo na
severu poznala juž, co má k oekávání od bur-

žoasie jak eské tak nmecké. Nebýti nesnášen-

livosti sociáln demokratické, eský sever hor-

nický mohl by býti pedevším, co se jeho samo-
statnosti, mravní neodvislosti týe, vzorem všemu
dlnictvu. Není ovšem materiálem pro tuhou
organisaci stavovskou. To mu dnes ubližuje

v oích socialistických potentát. Blud o samo-
spasitelnosti tchto organisaci autoritásky zalo-

žených pejde však velmi brzo.

eské menšiny na severozápad odolávají jen

proto, že socialism a anarchism zabrauje vlivu

eských mšák. A také proto, že uvdomlý
dlník není tak prodajný jako mšák. Nejsem
pítelem tídního nazírání; tady však, kde bur-
žoasie eská stejn jako nmecká je zarytým
nepítelem délnictva hlavn proto, že toto dl-
nictvo je uvdomlé a nevzí v její podruí,
tedy je nutno se všech sil podporovati tídní
vdomí délnictva. Nebo nezapomínejme, že ta-

kový uvdomlý a nesmiitelný dlník je jedním
z nejstatenjších predbojovník anarchismu, a

že je dojud nejdležitjší basí eského anarchi-

stického hnutí.

Brutus

s? z> s?

Trochu theorie

Revolta kvasí všude; tady je výrazem ideje,

tam výsledkem poteby; nejastji konsekvencí
promísení poteb a idejí, jež se navzájem oplod-
ují a sesilují. Vztahuje se k píinám zla nebo

bije stranou, je vdomá nebo instinktivní, je

lidská nebo brutální, velikomyslná nebo písn
egoistická, roste však a šíí se stále.

To jsou djiny, jež kráí: zbyteno zdržovati

se nákem nad cestami, jež si volí, protože tyto

cesty vedeny byly celou všeobecnou evolucí.

Djiny však tvoeny jsou lidmi; a že nechceme
zstati indiferentními a trpnými diváky historické

tragedie, že chceme ze všech sil pispívati k urení
dj, jež se nám zdají píznivými naší vci, je

nám teba kriteria, jež nás povede k oceování
skutk, jež se rodí, a pedevším k tomu, že si

zvolíme místo, jež chceme v boji zaujímati.

Úel posvcuje prostedky. Mnoho se uvažo-

valo o této zásad. Ve skutenosti je všeobec-

ným vodítkem chování se.

Mohlo by se lépe íci: Každý úel pipouští

svj prostedek. Morálku teba hledati v cíli,

prostedek je nevyhnuteln dán.

Je-li dán cíl, jejž si béeme za svj vlastní

vlí nebo nutností, jest velikým problémem ži-

vota najíti prostedek, jenž dle okolností vede

nejjistji a nejhospodárnji ke kýženému cíli.

Od zpsobu, jímž tento problém rozešíme, zá-

visí, pokud to mže záviseti od lidské vle, do-

jde-li i nedojde-li lovk nebo strana svého

cíle, poslouží-li své vci nebo nevolky prospje

vci nepátelské. Celým tajemstvím velikých lidí

a velikých stran, již zanechali svou stopu v d-
jinách, jest, že našli dobrý prostedek.

Cílem jesuit jest pro mystiky sláva boží,

pro ostatní moc Tovaryšstva. Jest jim tedy sna-

žiti se ohlupovat davy, terorisovati je, podma-
ovati je. Cílem jakobín a všech stran autori-

táských, jež se domnívají býti v držení abso-

lutní pravdy, jest vštpovati davu profánních

své ideje. Jest se jim tedy snažiti zmocniti se

vlády, podmaniti si davy a napjati lidstvo na

skipec svých pojetí.

Jinak je tomu, co se nás týe: náš cíl je

znan odlišný, musí tedy i naše prostedky

býti znan odlišnými.

Nebojujeme, abychom se dostali na místo

dnešních vykoisovatel a utlaovatel, a ne-

bojujeme také pro triumf njaké abstrakce. Ne-

jsme jako onen vlašský patriot, jenž pravil: »Co
na tom, když všichni Vlachové zahynou hlady,

jen když Itálie jest velikou a slavnou !« Ani jako

onen soudruh, jenž tvrdil, že by mu bylo lho-

stejno pobíti ti tvrtiny lidí, jen když by lid-

stvo bylo volné a šastné.

Chceme štstí lidí, všech lidí bez výjimky.

Chceme, aby každá lidská bytost mohla se vy-

víjeti a žíti, pokud možno nejšastnji, a víme,
že tato svoboda a toto štstí nemže býti dáno

lidem jedním lovkem nebo jednou stranou,

nýbrž že všichni lidé musí sami objeviti jejich

podmínky a vydobýti si jich. Myslíme, že jen

nejúplnjší používání principu solidarity mže
odstraniti bratrovražedný boj, utlaení a vyko

isování, a že solidarita mže býti jen výsled-
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kem volné dohody, spontánní a chtné harmo-

nisace zájm.
Nás vše, co se snaží odstraniti hospodáský

a politický útisk, vše, co slouží k pozdvižení

mravní a intelektuelní úrovn lidí, co probouzí

vdomí jich práv a jich sil a vede je k tomu,

aby své vci vyizovali si sami, vše, co pro-

bouzí nenávist k útisku a lásku mezi lidmi, pi-
bližuje nás k našemu cíli a je následkem toho

dobré — ovšem jen jako pedmt kvantitativní

kalkulace, abychom s danými silami obdrželi

maximum užiteného úinku A naopak, je špatné,

protože v rozporu s naším cílem vše, co sm-
uje k zachování soudobého stavu, vše, co se

snaží obtovati lovka proti jeho vli pro triumf

njakého principu.

Chceme triumfu svobody a lásky.

Zíkáme se však proto užiti prostedk zná-

silujících ? Jist nikoli. Naše prostedky jsou

ty, jež okolnosti nám dovolují a ukládají.

Nechtli bychom jist nikomu ani vlasu zki-

viti; chtli bychom usušiti všechny slzy a ne-

dáti prolévati žádných. Jest nám však zápasiti

ve svt takovém, ja'vý jest, nechceme-li zstati

neplodnými snílky.

Víme pevn, že pijde, den, kdy bude možno
initi dobro lidem a neiniti zla ani sob ani

jiným. Dnes je to nemožno. I nejistší a nej-

sladší muedník, jenž by se nechal vléci na po-

pravišt pro triumf dobra, bez odporu, blaho-

ee svým pronásledovatelm jako Kristus le-

gendy, i ten ješt psobil by zlo. Nehled ke

zlu, jež by psobil sob, což také nco znamená,

zavinil by hoké slzy prolévané od tch, kdož

jej milují.

Jedná se tedy stále o to, ve všech skutcích

života voliti si nejmén zla, snažiti se initi nej-

mén zla za nejvtší množství možného dobra.

Lidstvo vlee se tžce pod tíhou politického

i hospodáského útisku; je ohlupováno, degene-

rováno, vraždéno (a nikoli vždy pomalu) bídou,

otroctvím, nevdomostí a jejich výslednicemi.

Existují mccné organisace vojenské a poli-

cejní, aby obhajovaly tento stav vcí, a ty od-

povídají vzením, pooravištém a vraždéním na

každou vážnou snahu po zmn. Není mírumi-

lovných prostedk k východu z této situace,

nebo fysická síla vyvolává zase síla fysickou,

násilí vyvolává násilný pevrat.

A kdyby i takový pevrat zplodil sebe více

bd a utrpení, stokráte tolik, než ho zploditi

mže, byl by stále ješt požehnáním vzhledem

k tomu, co se trpí dnes.

Víme, že v jediné velké bitv zabije se více

lidí než v nejkrvavjší revoluci; víme, že miliony

dtí zahynou v nejútlejším veku každoron ne-

dostatkem pée; víme, že miliony proletá umí-

rají pedasn zlem bídy; známe rachitický život,

jejž bez radosti a bez nadje vede nesmírná

vtšina lidí; víme, že i nejbohatší a nejmocnjší

jsou mnohem mén šastni, než by mohli býti

ve spolenosti rovných, a víme, že tento stav

trvá juž od nepamtných dob. Trval by neko-
nen bez pevratu, kdežto jediný pevrat, jenž

by se rozhodn vrhl na píiny zla, mohl by
na vždy zavésti lidstvo na cestu k štstí.

A tedy pijde; každý zmeškaný den znamená
nesmírný poet utrpení uložených lidem. Jest

nám tedy pracovati, aby pišel brzo a aby byl

takový, že by znamenal konec všemu útisku a

všemu vykoisování.

Z lásky k lidem jsme revolucionái: není naší

chybou, že djiny nás pinutily k této bolestné

nutnosti.

Tedy pro nás anarchisty nebo aspo (ježto

na konec slova jsou jen konvence) pro ty z an-

archist, kdož vidí vci tak, jako my, jest každý

akt propagandy nebo realisace, slovem nebo

skutkem, individuelní nebo kolektivní dobrý,

slouží-li k tomu, aby piblížil a usnadnil pevrat,

aby mu pojistil vdomou úast dav a dal mu
karakter všeobecného osvobození, bez nhož sice

mohli bychom míti pevrat, nikoli však pevrat,

jakého si pejeme A práv v dob pevratu jest

teba míti na zeteli princip nejhospodárnjšího

prostedku, nebo zde platí se lidskými životy.

Známe dosti ohavné podmínky hmotné i mo-
rální, v nichž se nalézá proletariat, než abychom
si nedovedli vysvtliti iny nenávisti, pomsty

ano i ukrutnosti, jež budou moci vzniknouti.

Chápeme, že jsou utlaovaní, s nimiž méšáci
nakiádají stále s nejohavnjší tvrdostí a kteí

vidí, že vše jest dovoleno nejsilnjšímu, že tito

jednoho krásného dne, až se uvidí na okamžik

býti nejsilnjšími, eknou si: Jednejme také jako

mšáci. Chápeme, že se mže státi, že v ho-

rece bitvy povahy pvodn velikomyslné, jinak

však nepipravené dlouhou mravní gymnastikou,

velmi obtížnou za soudobých podmínek, ztratí

se zetele cíl, jehož mají dosíci, chopí se násilí,

jako samoúelnosti a dají se zavléci v divošská

šílenství. Ale jiná vc je chápati a odpouštti a

jiná požadovati Tohle nejsou iny, jež mžeme
pijímati, povzbuzovati, následovati. Jest nám
býti odhodlanými a energickými, jest se nám
však snažiti, abychom nikdy nepekroili meze,

vykázané nutností. Jest nám jednati jako chirur-

govi, jenž odejímá, když je teba, vystíhá se

však psobiti zbytené bolesti; jedním slovem,

musíme býti prodchnuti pocitem lásky k lidem,

ke všem lidem.

Tento pocit lásky ml by býti morálním zá-

kladem, duší našeho programu: zdá se nám, že

jen tehdy, budeme-li revoluci pojímati jako ve-

liké lidské jubileum, jako osvobození a sbratení

všech lidí, a patí ke kterékoli tíd neb stran,

budeme moci uskuteniti svj ideál.

Brutální revolta vznikne jist a bude moci

i posloužiti jako mohutný vzmach, jímž otesen

bude soudobý systém; nenajde-li však protiváhy

v revolucionáích, kteí jednají pro ideál, poze

sebe samu.
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Záš neplodí lásky; záštím neobnoví se svt.

A revoluce záští bu se ztroskotá úpln nebo

povede jen k novému útisku, jenž by se mohl

jmenovati také anarchistickým, jako se soudobé

tídy vládnoucí nazývají liberálními, jenž by

však proto nebyl o nic mén útiskem a zajisté

ml by tytéž následky, jako každý jiný útisk.

Enrico Malatesta

<v <v <v

Poslanecké svdomí
Kuplet

Nikdo ti neek, že jsi hup,
jakž bys to mohl vdt
Tož z parlamentu neustnp,

dokavad mžeš sedt.

A doufej vždycky v boží moc,

reservuj zadní dvíka —
dojde-li k emu: dobrou noc,

na shledanou

do zítka!

Nikdo ti neek: zlodji!

Neíkej si to taky.

Upímnost škodí, nedbej jí,

je ten svt všelijaký.

Kdo kradl, ten ml vždycky moc,
peníze trny zvrací.

Až bude dost, dáš dobrou noc,

na shledanou,

hlupáci!

Nikdo ti neek: šejdíi,

jen jednou to kdes psali —
le s ím se lovk nesmíí,

když má své ideály?V ideálm, ne však moc,

špatn se pi nich žije.

Hlouposti mládí — dobrou noc,

na shledanou,

adié!

Kdo mže íci z lidí všech,

že nemáš právo jásat:

Hrrr, vari Nmci; já jsem ech,
postrach uherských prasat!

Jinak jsem slušný, tichý Protz,

jakých je u nás zhusta.

Líbám vám šosy — dobrou noc,

na shledanou,

má úcta!

Foltýn

Mimo církve!

(Pokraování)

Stále se nám íká, že jest teba, aby bylo lze

pokraovati ve smyslu naší emancipace z ho-

spodáského vykoisování i duševního otroctví,

vydobýti si lepších a pokrokovjších zákon.
A pece máme zákony, jichž kdybychom do

dsledk využili všichni, kdož se nazýváme soci-

alisty nebo anarchisty, mohli bychom pokroiti

k takovému stupni, k nmuž celá dlouhá léta

nejlepšího snmování nás nedovedou. Pomýšlím

tu na tak zv. zákony interkonfesionelní. Mají

tyto zákony ovšem v sob ješt mnoho zasta-

ralého, jisto je však, že vtšina našich sociali-

stických revolucioná chová se tak, jako by
tyto zákony vbec neexistovaly. Zhoršují tíir.

ovšem jen postavení tch, kdož jich chtjí pln
využiti. Jednotlivcm mohou ovšem politické a

církevní úady initi snáze pekážky, než by se

to mohlo díti stm, tisícm, desetitisícm uv-
domlých oban, kteí by se pece mohli a

mli najíti v našem socialistickém svt, pede-
vším ovšem v t. zv. organisovaném dlnictvu.

i snad jsou dlnické organisace jen k tomu,

aby pos-tavily v daný as uritý poet voli
nebo odvádly uritý obnos daní stran a ni-

koli k tomu, aby byly prvními adami revoluní

armády v boji za ideová a morální osvobození

Zdá se mi, že jest tomu opravdu tak, nebo
práv socialistické dlnictvo chová se k inter-

konfesionelním zákonm mnohem netenji, než

inteligence, ano i než inteligence nesocialistická.

A pece nelze popíti, že inteligentu jest pe-
konati mnohdy více pekážek, že ho lze ohro-

ziti mnohem více než dlníka, jenž ve vtšin
pípad ani nemá vážnjších pekážek v této

vci.

Jaké nepochopení podstaty klerikálního ne-

bezpeí a pi tom jaké obdivuhodné pochopení

všech soudruh nedbalých, opatrnických a zišt-

ných panuje mezi socialisty, o tom svdí ta

okolnost, že nejvtší strana socialistická nalezla

mezi svými pívrženci vtšinu pro to, aby ve

svj program mohla pojati heslo > náboženství

jest soukromou vcí. « Neváhám prohlásiti, že

tímto heslem zasadila velikou ránu nikoli ovšem
antiklerikálnímu psaní a enéní, ale za to oprav-

dové praktické antiklerikální innosti.

•o

Heslem » náboženství jest soukromou vcí*
posvcuje se dle mého názoru pímo pohodlnost,

opatrnickost, vlažnost, netenost a i zištnost,

samé to vlastnosti, jichž v boji proti klerika-

[ismu nejmén lze potebovati. Píklady, kterak

nejhorší nesocialistické skutky byly a jsou tímto

heslem omlouvány, nalézáte jist každodenn
kolem sebe v život a nedávný kiklavý pípad
Jauresv. svdí o tom, kterak opatrnické heslo
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to dovedlo se rychle vžíti i mezi tmi, kdož

se považují a jsou jist považováni za socialisty

dokonalé.

Kdybych vil, že staré nadšení a stará zmu-
žilost ješt nevymizely ze socialistických ad,
pedložil bych každému socialistovi následující

otázky: Dovoluje ti socialistický duch, jímž máš
býti prodchnut a jenž má býti první a hlavní

direktivou všeho tvého myšlení a všech tvých

skutk, dovoluje ti pedevším, abys lhal o sob
samém tehdy, když víš, že této tvé lži mže
býti použito proti tob ? A ty lžeš, prohlašuješ-li,

že jsi, ím v srdci svém nejsi, musíš-li udávati,

že jsi lenem té neb oné církve, a nevíš-li té

církvi a nekonáš-li povinností, jichž ti ukládá.

Dovoluje ti socialistický tvj duch vstoupiti

v manželství se ženou, jejíž smýšlení vedeno je

tím, co ten neb onen knz káže a co pirozen
musí býti a je v pravém opaku k tomu, co jest

smýšlením tvým ? Dovoluje ti socialistický tvj
duch, abys dal dti své vychovati v duchu ná-

boženství a uiti je dogmatm náboženství, jež

považuješ nejen za falešné, nýbrž i za nebez-

pené svým vlastním idejím, ano možná i za

pramen všeho sociálního i morálního zla? A ješt

bych mu pedložil jinou otázku. Dovoluje ti

socialistický tvj duch, abys za jakékoli výhody
znovu vstoupil do církve, které nevíš a z které

jsi juž jednou vystoupil ? Dovoluje ti, abys tak

uinil k vli žen, pro peníze anebo ze strachu

ped výhržkami?

Vím, že, kdyby tázaný byl tím starým, do-

brým socialistou, odpovdl by rozhodným —
ne, nedovoluje — a ješt by se na mne udi-

ven podíval, že se mohu domnívati, že ve v-
cech tak samozejmých mohl by kolísati. Ale

vím také, že socialista dnešní ve vtšin pípad
pokril by rameny a odvrátil se ode mne zase

s jiným údivem, s pohrdlivým údivem, nebo,
kdyžt náboženství je soukromou vcí, mže si

pece jednati, jak je mu to nejpohodl-
njší, mže lháti, mže choditi se ženou do
kostela; mže s dtmi modliti se otenáš a mže
vystupovati a vstupovati z církve do církve dle

toho, mnoho-li práv profituje. Tak daleko jsme

juž dnes a máme dobrou nadji, že za pár let

budeme ješt dále, budeme tam, kde jsou juž

dávno naši mladoeští husité, budeme hímati

proti klerikalismu, budeme s ním však dle po-

teby uzavírati kompromis a naše maírony bu-

dou se scházeti ve spolcích katolických žen.

Je teba nyní, abychom se podívali na zuby

té píšee, která se u nás zahnízdila a do hesla

» náboženství je soukromou vcí« se vtlila. Jest

nám pak pedevším dobe vymeziti pro svou

potebu pojem náboženství, aby nebyl snad sto-

tožován s ním vedle stojícím, s rznými totiž

t. zv. idealistickými názory. Je jist možno na-

zvati náboženstvím pantheism mnoha básník,

nebo nesetné jiné formy, jimiž jednotliví filo-

sofové a básníci obláeli dosud lidskému duchu

neproniknutelná tajemství stvoení. A dokonce

v širokém slova smyslu nazván byl náboženstvím

i anarchism, protože se zdál býti píliš ideali-

stický jednomu z našich zarytých materialist.

Ale filosofové a básníci pronášeli jen své krásné

sny, nikoli však tvrdá, neomylná a nesnášenlivá

dogmata. Nepochybuji o tom, že ti, kdož pijali

za své heslo »náboženství jest soukromou vcí*,

mli pichystaný jako výmluvu tento širší pojem

slova náboženství. Ale pravím výslovn: jen
jako výmluvu! nebo nechci je považovati

za tak slepé, aby byli nevidli zásadního rozdílu

mezi rznými systémy filosofickými a básnickými,

více mén idealistickými a náboženstvími dog-

matickými. Filosof i básník vyplují si prost
prázdno, jež jest nad našimi hlavami a jež do-

sud vda vyplniti nemže a také ani nechce

Nejlepší ást jejich bytosti rozpíná tu svá kídla,

a jist žádného z nich nenapadá, aby svj sen

vyhranil v dogmata a tmito dogmaty jako ná-

hrobním kamenem chtl pohbíti svobodu lid-

ského ducha. Systémy filosof a sny básník
jsou naopak pímými projevy lidského ducha

svobodného, dokazují, do jaké výše mže se

svobodný lidský duch povznésti a všecky ty

systémy a sny, i kdyby si sebe více odporovaly,

stojí ve skutenosti vedle sebe a nikoli proti

sob podobn jako objevy vdecké, jež také

nkdy zdánliv sob elí, ve skutenosti však

navzájem se doplují, což ovšem nejlépe vidí

vždy oko budoucnosti. Proto nelze nikterak pro-

jevy filosof a básník piaovati k nábožen-

stvím dogmatickým a to tím mén, ježto z to-

hoto piadní, po pípad zamování hrozí

nebezpeí, že zatemnna bude pravá podstata

náboženství dogmatických. A to, myslím, se juž

stalo. Poítáme náboženství dogmatické za projev,

jejž teba stejné ceniti a stejné respektovati,

jako nkterý systém filosofický nebo nkterou

nauku sociologickou. Ano, jdeme ješt dále.

Považujeme dogmatické náboženství za nco,

co má tu výsadu, že neodporuje na p. ani pev-

nému programu socialistickému. Pravíme-li, že

náboženství je soukromou vcí, íkáme tím

v konkrétním pípad na p. toto: *dogmata

katolického náboženství neodporují programu

sociáln demokratické strany.* Nic jiného pece
nemže tato vta, myslíme-li o ní logicky, zna-

menati. Vím sice, že ti, kdož ji do programu

dali, tak logicky o ní nemysleli a že potebo-

vali prost jistý druh zástry pro skutky, které

sami nepovažovali za dosti socialistické. Chce-

me-li však dosíci nápravy, a uznáváme-li, že je

svrchovan teba, aby lid ve vcech dogmati-

ckých náboženství a jejich církví nebyl klamán,

musíme se stejnou poctivostí takové heslo kri-

tisovati, jako kritisujeme každý jiný lánek nja-

kého programu.
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Dogmatické náboženství není a nemže býti

vcí soukromou. Každé dogmatické náboženství

osvojuje si právo jediné spasitelnosti, považuje

se za jedin pravé a pokládá všechna nábožen-

ství ostatní a všechny programy a všechny sv-
tové názory, jež nespoívají pímo na základ

jeho dogmat, za bludné a jako bludné je po-

tírá. Každé dogmatické náboženství je nesná-

šenlivé a projevuje tuto svou nesnášenlivost také

za všech okolností. Nkdy ovšem formou vy-

zývavjší, jako to iní katolicism, nkdy formou

zdánliv liberálnjší a jemnjší, jako na p. pro-

te-tantství. Také nesmíme zapomínati, že dogmata
každého náboženství tvoí pevný a nerozborný

celek, že nelze si z nich jedno vybrati a ostatní

odhoditi nebo naopak všechna pijati a zíci se

jen jednoho. Tím je dáno, že žádné dogmatické

náboženství nedá se nikterak pimísiti k jakému-

koli programu nebo smru nebo svtovému ná-

zoru, jenž nespoívá pímo na základech jeho

dogmat. Jinvmi slovy: nemohu být zárove soci-

álním demokratem a katolíkem (pedpokládaje

ovšem, že obé chci poctiv žíti), nemohu být

zárove anarchistou a lenem kterékoli kesan-
ské církve.

Stanislav K. Neicmann
(Píšt dále)

V <\? <v

Úvahy o plánu vojenského
komité

Byla to jist nejšastnjší událost, jež dala

obanm do rukou zbran, aby opt dosáhli

své svobody; nesmíme se však klamati: nejvt-

ším neštstím by bylo, kdyby jich nemohli od-

ložiti, a nikdy nebylo smšnjšího projektu, než

je ten, celý národ pinutiti, aby se stal národem
voják.

Jakže! Každý Francouz bez rozdílu byl by
nucen obtovati tyi léta svého života jako

oprávnný tribut, jímž jest povinen Státu. Jaká
by to byla nenapravitelná chyba! Což tento

ztracený as, vnovaný zbraním, nenáleží zem-
dlství, rukodílm, obchodu, umním, vdám!
Jaké poklesnutí, jaká nechu následovala by tuto

nutnost seknutí se zamstnání, jež jsou stavem
individuí, sladkostmi spolenosti, pvabem ži-

vota!

Necha myslí se ponkud na dsledky naí-
zení, jež by odsuzovalo nádeníka, emeslníka,
dlníka, aby vnovali tyi léta svého života

emeslu vojenskému a tak uspokojili stát, jenž

pro n nic neuinil a z nhož nemají žádného
prospchu. Necha se myslí na strašné dsledky
tohoto naízení, jež by se provádlo proti kup-
cm, obchodníkm, spisovatelm, uencm, uml-
cm! Jsouce odtrženi od svých krb, od lna

svých rodin, svých pátel, svých vdomostí, brzo

by proklínali vlast, která je vhání do neštstí,

prchali by z rodné své zem a šli by hledat do

zemí otrockých klid a štstí.

S hlediska politického jest projekt vojenského

komitétu absurdní; je ohavný s hlediska mrav-

ního. Pinutiti k téže služb jak chudého tak

bohatého, jak lovka, jenž má šírá vlastnictví,

tak lovka, jenž nemá majetku žádného, to by
znamenalo vydati zákon nespravedlivý, trýznivý,

utiskující. Rušil by každý pomr mezi prospchy,

jež obané mají ze spolenosti a povinnostmi,

jež tato jim ukládá, s tím ješt rozdílem, že

bohatý našel by tisíce prostedk, aby vyvázl,

a chudý zstal by skoro sám obtížen celým

bemenem.

To pesn to, co se stalo od doby revoluce.

Kolik nešastných dlník, krosna, nosi vody,

jichž celým bohatstvím jsou jich paže, bylo pi-

nuceno každých trnáct dn vnovati tyiadvacet
hodin k tomu, aby stežili hotely bohatých, kteí

je utiskují! Tch tyranských naízení! Té nápln
ohavnosti u tch, kdož je vydali, a té nápln
hlouposti u tch, kdož se jim podrobili! Kolik

nadšených kazatel káže velikým o povinnostech

obana; znamenit! Ale žádný tak neiní malým.

Kde je vlast tch, kteí nemají žádného ma-
jetku, kteí nemohou požadovati žádného úadu,
kteí neberou žádného prospchu ze sociální

smlouvy. Všade odsouzení sloužiti, nejsou-li pode
jhem pána, jsou pode jhem svých spoluoban,
a necha pijde revoluce jakákoli, jich vným
údlem je služebnictví, chudoba, útisk. ím
mohli by tedy býti povinni Státu Neuinil pro

n nieho, než že upevnil jich bídu a utáhl jich

okovy.

Ach, služte Státu, vy, jimž zajišuje pokojný

a šastný osud; nechtjte však nic od nás; dosti

jest na tom, že sudba pivedla nás do kruté

nutnosti žíti mezi vámi.

(L'Ami du Peuple, 24. listopadu 1789)

Marat

Z> <? V

Pohádka s tendencí

ervenému serenissimovi
v záchvatu soucitu vnováno

V zemi husitských tradicí je mnoho potentát
a mnoho trn. Je tam tedy vše spoutáno a

leskem suverénního vhlasu oslepeno. Každý po-

hyb eká na uvolující slovo z velmožných úst

a mluví se jen tehdy, když velmožná ústa pe-
stala již mluviti a velmožná ruka pokynula. Po-

litika této zem bére si vzor z poádku všeho-

mírového: tvoí ji vtší množství sluneních sou-

stav. V každé z nich všechny planety sloní se

v úsmvu jediného Majestátu a taní kolem Jeho
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neomylné a nevyzpytatelné moudrosti. Také vda
a umní dovolují si zkvétati jen v mezích vel-

možným gestem urených. Ovšem že jsou tady,

jako v každé zemi, hamižní revolucionái, ne-

oslnní, neposlušní a z mezí vybíhající. Nebo
i slunení soustavy mají své komety. Nkdy ta-

ková mrška zavadí i o velmožnou hlavu. Tu
ústední exekutiva planet a satelit zdrtí ji vy-

slovením nelibosti . . .

V zemi husitských tradicí je zvlášt jedna

povedená slunení soustava. Všechny její obž-
nice a všichni sateliti nosí frygickou apku, což

jim však nebrání, aby stejn poslušn a oddan
nekolotovali kolem svého oslujícího potentáta.

Ten sedí na trn polepeném erveným papírem,

pod rudým baldachýnem, na nmž upevnny
jsou reliéfy Marxe a Lasalla, ovšem jen tak,

aby jejich záe nezatemovala snad lesk Jeho

Majestátu. V zemi íká se Mu ervený Serenissi-

mus a On podpisuje Svoje drtící ortely písme-

nami J. V., což znamená Jeho Velienstvo. A On
na svém erveném trn sedí, sedí, poád sedí

a myslí, jen On myslí a nikdo jiný nesmí nic

mysliti, jen On vše ví a nikdo jiný nesmí nic

vdti, jen On vše koná a nikdo jiný nic ko-

nati nesmí.

Všechny Jeho obžnice, všichni Jeho sateliti

toí se devotn kolem Nho a slídí po celé

slunení Jeho soustav, aby v as vypátrali

každou nepokojnou a neposlušnou kometu, která

by se mohla dotknouti Jeho vznešené hlavy.

A tato dobrovolná policie soustavy roznáší Jeho

myšlenky, velebí Jeho vdomosti a vytrubuje

slávu Jeho skutk A pak hlavní její inností —
smí-li se vbec inností nazvati ješt nco mimo
Jeho innost — jest svolávání ústední exeku-

tivy, soustavy, které On pedsedá a která na

Jeho pokyn pronáší slavné rozsudky nad ko-

metami, jež policii se podailo lapiti. Mimo to

nekoná juž nikdo nic, neteba-li zvlášt podo-

týkati, že všichni nosí frygickou apku, což

ovšem také jistou innost representuje. A On
na svém erveném trn sedí, vytrvale sedí,

poád sedí a myslí, jen On myslí a nikdo jiný

nic nesmí mysliti, jen On vše ví a nikdo jiný

nesmí nic vdti, jen On vše koná a nikdo jiný

nic konati nesmí.

Hamižné komety rodí se ovšem dále. Je jich

mnoho, mnoho v rzných soustavách sluneních

a všechny mají spadeno na požehnané hlavy

potentát. Také všechny mají k sob navzájem

nemravné sympatie; íkají tomu v hloupé své

hantýrce »volná solidarita duch«, pstují ne-

dovolené styky a bezpochyby nosí v kapsách

dynamit a nitroglycerin U nich je všechno ne-

pokojné, neposlušné a volné. Tropí si žerty

z každé mravní kázn, holdují volné lásce i kdyži

je nkdo vidí (což ani On si ješt nedovolil!}-

šíí vzpouru, neest a nákazu. A akoli se roz-,

plozují v míe neobyejné a strhují k sob ne-]

dosti pevné karaktery Jeho poddaných, je pece
velmi tžko rázem na n dokroiti, vždy ne-

opatrná policie asto juž si popálila na nich

prsty. Nebo mají i ohn víc, než se sluší na

ádné obany slunení soustavy. Také prý chtjí

jednou všechny slunení soustavy zvrátiti a ze

všech potentát nadlati . . . Ale o tom je za-

kázáno v Jeho soustav mluviti. Vždy on na

svém erveném trn sedí, neohrožen sedí,

poád sedí a myslí, jen On myslí a nikdo jiný

nic nesmí mysliti, jen On vše ví a nikdo jiný

nesmí nic vdti, jen On vše koná a nikdo jiný

nic konati nesmí — — —
Pozor na komety, Serenissime!

Kozonoh

Anarchisíická literatura

(Stálá bibliografie nov vyšlých knih a brožur,

propagujících snahy a smry nám blízké.

Souš cette rubrique nous publions une biblio-

graphie permanente des livres et des brochures

récemment parues, dont 1'ésprit et les tendences

sont libertaires.

Touš les langues seront admises).

P. Kropotkine : Autour une vie (Les

Temps Nouveaux Paris, 140 rue Mouffe-

tard Fr. 3-—
L. Niel: Les Syndicats et la Revolu-

tion. Brochure. Numero 4. de la » Petite

bibliothque économique< Méme adresse —TO
Emile Prosora: Le Sage moine et le

tzar Nicolas II. Pome historique dédié

a Kropotkine. Chez 1'auteur, New Jork 63 E.

3 St —•—

V
Benjamin A. Tucker: Státní socialism a

Anarchism. Pokud se shodují a v em se

rozlišují. Knihovna sociálních spis. íslo 1.

Z angl. peložil B. Sedlecký. Vydává L.

Cimler, New-York 312 E, 71 St. . . . C. 5

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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asové výkiky

Umní a internacionalism

Neznáme, opravdu neznáme ješt dost ty eské
mezky! Tak jsem si na p. myslil: Otázka po-

mru umní k internacionalismu byla u nás tak

sdiskutována, že každý sebe prmrnjší mozek

myslí aspo o této vci juž jasn a neodváží se

smšovati ji s politickou špínou. A hle! klamal

jsem se. Tupost eského mšáka je vtší, mno-
hem ješt vtší než byla má pedstava, a dávno

si nemyslím o tomto zvíátku domácího chovu

lichotivých vcí. Ale k vci.

Jak známo, vnoval rakouský císa peníze na

zízení oficielní eské galerie umlecké. Nepo-

chybuji o tom, že první myšlenkou vtšiny uzna-

ných výtvarnických veliin eských i nmeckých
bylo, že budou míti o jeden zdroj píjm, o jedno

plné korýtko více. Hltaví Nmci, a jsou v Ce-

chách umlecky skoro bezvýznamní, snažili se

ihned, aby urvali pokud možno nejvíce pro sebe,

a žádají rozdlení fondu na stejné velký eský
jako nmecký, což vzhledem k nestejné um-
lecké potenci obou národností v echách nelze

nazvati požadavkem spravedlivým. Z eských
výtvarných spolk vystoupil se svým prohláše-

ním nejprve Mánes. eknu ihned: bylo v e-
chách málo projev tak krásných, nezištných,

plných noblesy umlc hrdých a poctivých.

Spolek žádá jednotnost fond, jež mají sloužiti

nikoli umlcm, nýbrž jen umní. To ovšem
náš mšák snad ješt chápe. Ale spolek Mánes
žádá ve svém prohlášení ješt nco svrchovan
kacíského a nemravného. Žádá, aby byla zaku-

pována nejen díla výtvarník eských, nýbrž

i píkladné práce umlc ciziny.

A te jste mli nahlédnouti do našich radi-

kálních orgán vlasteneckého eského protze, do
> Radikálních List*, > Slova* atd. A peísti si

prohlášení, jež po Mánesu vydala Jednota vý-

tvarných umlc. Pak uinili jste si jist pravou

pedstavu o tuposti vlastenecké eské mozkovice,

jež byla prohlášením Mánesa dotena ve své

nadutosti a domýšlivosti, zasažena na nejchoulo-

stivjším míst své hlouposti a sprostoty.

Vyítají také Volným Smrm a Mánesu, že

obviují nepímo naše starší výtvarníky ze zisku-

chtivosti. Nu, toho neteba jen naznaovati, to

lze íci oteven, nahlas, pímo: Špinavými pro-

stedky, nejbezohlednjším zpsobem zamezovala

i nejvtší božstva výtvarnického svta mladým
talentm pístup nikoli snad k plnému korytu,

k egyptským hrncm, ale i jen k píjmm, jež

by byly usnadovaly mladým rozvinutí sil. A to,

co se podnikalo proti mladému sdružení kol

Volných Smr tehda, když tyto nastoupily

nové cesty umlecké, to ze dvou tetin diktoval

strach ped hmotnou konkurencí.

Podivno, že te pánové z »Rad. List* a

pedevším majitel Slova, p. dr. Rašín, nechtjí

nic o tom vdti. Díve se s jednotlivými leny
Mánesa miliskovali a te zrádcují spolek podle

šablony, vedou ho na vlastenecký praný. (Máte

radost, p. Klusáku ?) Také pouení pro ty,

kdož se dají obelstíti sladkými zpsoby mšá-
ckých politik.

Ovšem, eský národ byl prohlášením Mánesa
uražen. Vždy mezi jeho ádky mohli jste ísti

to, co jest jist hlubokým pesvdením všech

umlc i neumlc, kteí se poctiv a bez do-

mýšlivosti šovén dívají na eské výtvarné umní,
mohli jste ísti, že toto umní vzdor mnohým
dryánickým reklamám nakladatel a prvodc
výstavami stále ješt není na výši umní svto-
vého, že teba ješt mnoho pracovati a mnoho
vidti, aby každá ta málo svdomitá dnes chvála

byla oprávnna. Mohli jste tam snad také ísti,

že hlavn publikum eské nemá umleckého
vzdlání, že ono pedevším by mlo míti pro-

spch z umlecké galerie. A k tomu ovšem že

je teba, aby vidlo nco víc, než co najde mezi

reprodukcemi obrázkových týdenník, aby pišlo

v pímý styk se vzornou tvorbou svtovou . . .

Co však Sovén je šovén, nevyléitelný du
ševní mrzák; mšák je mšák, co neslouží jeho

zájmm, musí ven z národa. Jaká nestvra vzejde

z toho, když oba jsou v jedné osob, to vidíte

na tom velikolepém štvaní proti Mánesu.

Z eské literární hniloby

Domnívám se, že jinde zakládali obyejn
mladí literáti spolek tehdy, když potebovali

východisko spolených útok a proklamací. Bylo

to snad nkolik mladých lidí temperamentem
i názory sob blízkých, kteí utvoili si takto

falangu pro obranu i výboj. U nás zakládá si

tak zvaná mladá generace spolek proto, že po-

tebuje njakou titrnou hraku — ovšem ná-

ramn vážn natenou — s níž by si literární

primáni zahráli na dležité faktory a jíž naopak

by se zpohodlnlí a svadlí revolucionái mile po-

bavili bez veliké duševní námahy. Nastala do-

jemná chvíle. Všecky naše enfants terribles od
verejška pociují neodolatelnou potebu závoditi

v dobrých mravech o pekot s nejmladšími dobe
vychovanými pežvýkavci francouzských román
a básní. Tato evoluce je docela prostá. Od po-

slední epigramové a kuplelové války vedla cesta

nevyhnuteln k apostheose míru. Ty nezdvoi-

losti, které si pánové navzájem ekli v mluv
vázané, mly výbornou omluvu: rozmnožoval se

jimi zanedbaný u nás umlecký genre. S epi-

gram urité tendence pešlo se velmi lehce na
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eplgrampro epigram, málo užitený, málo vkusný.

Te si duellanti podají vzájemn ruce, uznají

vzájemné vlastenecké zásluhy o literaturu a v no-

vém spolku nastanou sladké okamžiky. Bude to

radostí oslabených vzájemnou, shovívavou noble-

soul Pedstavuji si, jak by to mistr T. T Heine

vylíil v »Simplicissimu«. Takového starého hlí-

dacího huáe s pelámanými juž tesáky pkn
ulízaného v lokajském stylu a takového vypa-

rádného hedbávného pine práv seskoivšího

s klínu francouzské guvernantky, jak se milostn
a taktn ouchávají!

A pece se mi zdá, že není práv doba vhodná

k nekritické shovívavosti v naší literatue. Je-li

juž sklonnost k tomu, aby se ignorovala plochá

innost našich » starých «, a chápu-li konen
únavu, jež v této vci následovala po marné
snaze pesvditi tenáské stádo o bezmyšlenko-

vitosti a ist mšácké duševní impotenci jeho

literárních model, nemohu pochopiti, z jakých

dvod vydává se literatura jen tak bez obrany

na pospas lidikám, již nevykonali pranic, leda

že blábolí nejzelenjším zpsobem o problémech

života, jejž znají leda z vypravování svých zku-

šenjších bálových sestenic. Pece jsou tu juž

dávno symptomy toho, že nejmladší literární

generace, jež poala v Hladíkov »Lumíru« a

posiluje se nkterými listy p. Rožkova » Srdce i,

zavádí do naší literatury to našimi » starými <

tak proslulé »ruka ruku myje «, že nemá literární

svdomitosti a že si s literaturou pohrává, jako

když se flirtuje s panenkami buržoustských sa-

lon. (Nemluvím ovšem o jednotlivcích, vtšinou

o samot stojících, kteí, teba mladí, mají hlu-

boký duševní fond a nerostli v život parádním,

nýbrž pode jhem tžkých životních strastí.) Po-

dívejte se jen, kterak se p. Theer rozehívá pro

román svého redaktora p. Hladíka v » Srdci «,

pro román, jenž i krotkému p. Otomarovi zdá

se hanebným brakem. Nebo všimnte si, kterak

první hned íslo » Srdce* — jež chce být orgá-

nem mladé generace — rehabilitovalo literárn

šlechtice z Lešehradu a kterak » Lumír < potvrdil

tento vkus pijav bezcenné rýmování tohoto pána

opt na milost. A pozorujte ješt, jakými krot-

kými obraty manipuluje dnes eská kritika, jejíž

nemilostivé soudy zastírají se loyaln exotickou

hantýrkou v aristokratických rukavikách. Není

bezvýznamno, že nejbezohlednji, nejbojovnji a

nejstatenji vyjímá se dnes p. F. V. Krejí, jehož

jsme nemli kdysi rádi pro jeho mírnost a opa-

trnost. Tak se asy mní. A je konen dobe
tak. V literatue, jako jinde, musí býti složeny

pední stráže jen z tch, kdož mají ped sebou

svtlý cíl, dstojný lidského snažení a mají od-

vahu i vytrvalost jíti stále za svým ideovým
svtlem. Mladá generace dnes v eské literatue

je houfem velmi hodných a velmi pohodlných

lidí, od nichž nemáme eho oekávati. Objeví-li

se dnes pozoruhodnjší kniha, posílá ji do svta
nkdo, kdo stojí mimo tento nechutný houfec

(Sova, Opolský, Machar, Gelner), aspo mimo
jeho hamižné spodní proudy. Na své nové ideové

vdce eská literatura ješt eká. Ti, kdož se

jí za n nabízejí v nafouklých feuilletonech »Lu-
míra*, práv svými výlevy dokazují, jak málo
mají idejí a jak ty ješt jsou ploché. Petvoují
eský slovník na francouzský a pinášejí z Pa-

íže vkus a duševní hloubku dandy. A místo,

aby výlevy jejich školácké naivnosti uvítány byly

bezuzdným smíchem, jak by se muselo státi

v každé jiné literatue, uvidíme, kterak se jejich

autoi stanou svtly literatury, svtly, v jichž

lesku neopomenou ani staí revolucionái se za-

skvti . . .

Ale celá ta tragikomická historie je píliš ne-

chutná, než aby nebylo nejhorší trýzní dlouho

se jí obírati. Bude se opakovati tak dlouho, do-

kud naši literáti budou se cítiti v cechovním
píslušenství a budou vzdáleni všeho, co pímo
nesouvisí s jejich emeslem. Nebude lépe, dokud
literát bude velikým synem národa ihned, jak-

mile svede pár obstojných verš, ili projeví ve

svém oboru dávku talentu a potence, jakou musí

míti v jiném oboru každý neznámý dlník. Do-
kud prost nebude eský literát více než jedno-

stranný a zdrcující vtšinou jen formový talent.

K psychopathologii moralismu

Politikové jsou lidé, kteí lhou, falšují, slibují,

aniž by chtli plniti, jednají vtšinou dle zvlášt-

ního barometru, podléhajícího nejpodivnjším

vlivm a takka nikdy dle svého svdomí a

považujeme-li za ideál lovka moudrou, upím-
nou, myslící a hrdou bytost, mžeme íci, že

politikové, dnešní politikové dožívajícího parla-

mentarismu mohou se poítati bez velkých skru-

pulí mezi nejhorší vyvrhele lidstva. Jsem na-

klonn tohle tvrditi. Nebo necítil jsem k sebe

divoejšímu zloinci tolik odporu, jako k eme-
slnému politikovi sebe demokratitjšího, nebo

naopak sebe aristokratitjšího parlamentu. A ne-

psobí tedy na mne nic tak komicky jako, když

tito lidé a jejich námezdné žurnalistické hlásné

trouby ponou se mravn rozhoovati. Je za-

jímavo také, kdy se tak dje. Politik smí si

dovoliti všecko; že lže, falšuje, slibuje a neplní,

že nejedná dle svého svdomí, to se rozumí

samo sebou. Odpustí se mu i když krade. V n-
kterých zemích jako teba v Itálii smí i vraždit,

nebo aspo vrahy najímat. To vše je v po-

ádku za jistých okolností. Ale jedno nesmí,

aspo v kesanských zemích. A toto jedno je

ním, co se oslavuje nesetnými dramaty, ro-

mány, básnmi, co je nejdležitjším dobrodruž-

stvím mladých muž, co však také nkdy jest —
istým výbuchem spontánní vášn, pirozeným
výsledkem duševních nebo tlesních proces,

zkrátka zdravým projevem matiky pírody,

která, když vysílala do života první lidi, ne-

vzpomnla patrn, že neobyejná poblouzení lid-

ského ducha znesváí a zdeformují prostý a zdravý
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tok životodárné vášn nejpodivnjšími institu-

cemi. Toto nco jmenuje se cizoložství . . .

Neztrávili jsme ješt ani aféru Klofáovu a

juž rozhorlovala se žurnalistická hav v úvod-

nících a ve všemožných jiných rubrikách nad

aférou Wolfovou. Dlouho jsem neetl nic tak

pathologického, vyvelého z nejhlubší mravní

zvrácenosti a zárove tak nelogického, protože

neodpovídajícího všeobecn, by ne vždycky hla-

sit, vyznávaným názorm.
Kolik básník dobylo si obliby publika jen

tím, že popsalo a velebilo cizoložství! — Mno-
ho-li toucích lidí smje se každodenn nad

svými žurnály líícími rozmarn nejprostší

i nejspletitjší aféry toho druhu ze všedního ži-

vota! Mnoho-li historek bez každého moralisti-

ckého ostnu vypravovaných slyší každý snad

denn o svých pátelích, o svých známých a

o nejrznjších veejn inných osobách! K tomu
však, aby šprýmovná záležitost nebo opvované
hrdinství staly se zloinem, je teba, aby ten,

jenž usvden byl ze skutku, jindy snad chvá-

leného nebo aspo bez jakékoli nevole odpou-

štného, byl nebezpeným odprcem, hlavn
ovšem odprcem politickým. Pak, co se jindy

promíjelo, co se iindy rozumlo samo sebou,

bez eho jindy by se byl lovk nezdál lov-
kem dokonalým, to náhle jako bleskem ocitá

se na pranýi a je pedmtem posmchu, opo-

vržení, rozhoení, celé politické války A tady
jsme u psychopathologického zjevu. Takový ne-

logický pevrat v smýšlení vtšiny je dkazem
hluboké mravní choroby.

Kde kdo ve: svdce!, a mezi tmi, kdož

vou, jsou svdci desatero, dvacateronásobní,

jsou opvatelé hrdinských cizoložství, jsou žur-

nalistití umravovatelé lidu! A lidé mravn ve-

skrze nezdraví a zvrácení kií proti mravn
zvrhlému individuu, které se dopustilo jen toho,

eho devtadevadesát procent tch kikloun
bylo by se dopustilo také.

Oh, vy povedení rozhoenci, sedící v našich

dstojných redakcích. Kdybych se setkal s mla-

dou slinou dívkou, která by mne milovala, a
juž z jakéhokoli dvodu, ach, já bych nenechal

jí v rukou pláš egyptského Josefa! Málo bych
se ptal po vcech, jež jsou pedsudky lidskými

a vidl bych jen dva plameny, které chtjí sply-

nouti. Ale ovšem nejsem nebezpeným politi-

ckým agitátorem, nekonkuruji s vámi ve he
o * blaho lidu«. Snad byste si to druhého dne
šeptali s iperným úsmvem, snad by nkterý
»pan kolega« napsal o tom rozmarný feuilleton.

Známe se, pokrytekové!
Wolf musel však na praný. Nejbystejší a

nejstatenjší parlamentární agitátor, jejž v po-

slední dob Rakousko vidlo, musel na praný.
Protože byl nebezpený, protože vládl a dovedl

vládnout, musel na praný. Protože byl z clown
nejclownovatjší, musel na praný. Tak je to.

Také nechápali ti vypoítaví politití kupíci a

jejich žurnalistití nohsledi, jak mohla matka

odpouštti dcei její » hích* s Wolfem práv
proto, že byl s Wolfem. Pokrytci, pokrytci, po-

krytci! Ti, kdož mamonu, kariée, pozlátku ob-
tují všecko, i svou lidskou dstojnost, ti se ná-

hle tak nápadn diví matce, která omlouvá » po-

klesek* toho, jenž je pedstavitelem myšlenky,

již ona považuje za velikou a krásnou. Tak od-

vykli jsme posuzovati jasn skutky, plynoucí

z nadšení pro njakou myšlenku a oceujeme
je jen dle toho, mnoho-li se pi nm profituje.

Nebylo, možná, ani tady všecko poctivé, v po-

litice nelze nikdy mluviti s jistotou o poctivosti.

To se však nevyšetovalo. A proto je to pímo
tragické znamení duševního úpadku, nechápe-li

se, že nadšení pro njakou myšlenku mže
omlouvati — nocleh s dívkou.

Ostatn matka, nikdo vbec neml co omlou-

vati, co odpouštti. Ten nocleh byl záležitostí

jen dvou lidí, a snad pozdji ješt tetího lo-

vka, toho, jenž bezpochyby chtl vno a dostal

jen ženu. A tady dokonce bylo by mi státi na

stanovisku odporn egoistického samce, abych

to uznal.

(Poznámka pro hlupáky: Nemám k Wolfovi

zcela žádných sympatií, je mi práv jen z clown
nejelownovatjším. A slejn nmecký naciona-

lism, Wolfem representovaný, je mi cizí, je mi

verejší myšlenkou, jež pekroila zen th. Jsem,

chcete li Slovan, nikoli ve vlasteneckém stylu,

nýbrž proto, že ve Slovanstvu vidím dímajícího

ducha oisující revoluce.)

Na cestách socialn-demokrntickýcli

Profesor Masaryk v jednom slavnostním dl-
nickém list vyslovuje nadji, že sociální demo-
kracie eská bude ze všech nejsocialistitjší.

Zdá se, že tento theoretický odhad v praxi

velmi málo se osvduje. Vedení eské sociální

demokracie, poád ješt odvislé od »soudruh<
nmeckých a po nich se opiící, snaží se str-

hnouti eské hnutí na cesty, jež jsou v pímém
odporu se socialistickými snahami a požadavky,

a neštítí se a neleká se posvtiti tímto úelem
i prostedky — násilné. Nebo nelze jinak

než násilím nazvati to, co vdí kruhy zejména

pražské podnikají, aby umlely každý kritický

volný a nezištný hlas ve svých vlastních adách.

Nebudu zde vyiiovati jednotlivé pípady z po-

slední doby, jichž poslední jednání odehrála se

veejn v podob nejrznjších zaslán. Faktum
je, že i sebe nestrannjší lovk usmje se dnes

ironicky, dovolí-li si námezdný mluví ervené
vlády hlásati, že v žádné stran jiné nemá indi-

viduum tolik volnosti duševní jako ve stran

sociáln demokratické. A juž ani p. Nmec nemá
odvahy ve svém denníku popírati a lháti.

Ovšem ml jsem píležitost osobn se pe-
svditi, že politika socialn-demokratické ko-

runy nenalézá souhlasu v lidu a vím, že to není

menšina, jež stojí na stran tch, kdož jsou
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umlováni. Ale opakújí-li se nkomu stále jedny

a tytéž zásady, uvízne v nm lecos i proti jeho

vli a lepšímu pesvdení. Vychovává-li » Právo

Lidu v- své tenáe stále v témž autoritáském a

jezovitském duchu, mohlo by se státi, že i jeho

nejkrititjší tenái promnili by se v lidi otrlé

ku všemu volání po kritinosti, duševní svobod
a mravní statenosti.

Nepochybuji, že tam, kde sociáln demokra-

tická strana zvítzí nad socialistickým duchem
svých píslušník, stane se pirozen falangou

nesvobody, zpátenictví a nejhoršího teroru, nej-

horšího proto, že jej budou vykonávati duševní

omezenci. Stane-li se však toto na p. v N-
mecku, nemusí se to ješt státi v Cechách.

Mohlo-li se u nás ješt upímn v sociáln-

demokratickém list volati: »Zanechme nemuž-

ných ohled i machiavelistické politiky, stran

sociáln demokratické snad prospšné, ideám

její však nikoli a provádjme to, co nám káže

naše pesvdení, « zdá se, že není snad ješt

naše sociální demokracie ztracena pro eský
ideový život. My si toho nepejeme, by jsme

byli daleci toho považovati, jako jistí realistití

kantoi, sociální demokracii za jedin patento-

vanou pedstavitelku dlnictva, uznáváme pece,

že i ona má representovati v eském svt so-

cialistické myšlenky a mnohdy representovati je

práv tam, kam my jíti nechceme. A že nám
neleží na srdci zdar té neb oné partaje, nýbrž

jen a jen zdárný vývoj a postup tchto myšle-

nek, musíme si páti, aby sociální demokracie

jich nezhanobovala a na svém vlastním tle ne-

ukazovala, že v praxi se neaplikují. V tom je

vyjádeno naše stanovisko k sociální demokracii,

pokud ovšem tato nezekne se vbec všeho toho,

co ji povolalo do života. A pejeme všem, kdož

chtjí trochu nového života vlíti do tlesa po-

vážliv hnijícího, aby se setkali s úspchem,
jenž by zabezpeoval eskému socialistickému

hnutí initele poctivého a mšáckých necností

prostého.

(Poznámka pro pp. informátory »Casu-* a jich

citátory v »Právu Lidu«.) Vaše tvrzení, jakoby

tam na hornickém severu, kde vládne sociální

demokracie, byly pomry dlnictva lepší než

tam, kde mají pevahu neodvislí socialisté, je

docela hloupou a pomlouvanou lží. Jakmile po

mry nám dovolí sebrati a spracovati materiál

o anarchistickém hnutí hlavn na severu, doká-

žeme vám, jak útoky vaše tohoto druhu jsou

tendenní a také marné. Jedno však pipomí-
náme vám juž dnes: Považujeme za svou po-

vinnost vystupovati vždy a všude co nejpíkeji

proti zpsobu, jímž sociální demokracie lid or-

ganisuje. A co se týe tch nafukovaných, ve

skutenosti však hodn nepatrných úspch
hmotných, jež si dlnictvo mže v soudobém
poádku vydobýti, dáno je naše stanovisko na-

šimi zásadami. Jako hnutí, které pipravuje soci-

ální pevrat tím, že se snaží zrevolucionovati

pokud možno nejvíce utištných duší, nemáme
píiny, abychom kladli draz na drobeky oka-

mžikových hmotných prospch. Tam, kde soci-

ální demokracie není než politickou a hospo-

dáskou organisatorkou tvrtého stavu, tam jsme

její nesmiitelnými odprci a pokládáme si za

est psobiti rozkladn. A je nám od srdce

jedno, co o tom soudí stedoškolští a universitní

profesoi a doktoi kterékoli fakulty a s nimi

drobná žurnalisující sme.

Quo usque tandem . . .

Strašlivý, vn otevený a nikdy spolehlivý

jícen severních uhelných dol pozel opt pes
tyicet lidských život. lovk, jenž pivykl
lidštjší práci, bouí se pímo pi myšlence, že

existuje práce tak lidožravá, i lépe eeno, že

nepodniká se soustavn a trvale nco, co by
této práci vzalo její hrzu a smrtonosnost. Kdyby
ti, kdož samozvan spravují a ídí koleka spo-

lenosti, mli jen tolik lidskosti, kolik mají

ohled k tm, jimž práce v dolech vynáší mi-

liony, ani jediný uhlokop nesml by sestoupiti

do nenasytných šachet, pokud by tyto nezaru-

ovaly naprostou bezpenost lidským životm.

A kdyby ty nesmírné ady uhlokop mly jen

tolik uvdomní a duševní statenosti, kolik

mají trplivosti a síly, která snáší nejhorší útrapy

práce a bolest nesetných poranní, ani jeden

uhlokop nesestoupil by do vražedného jícnu,

dokud by mu nebyla dána záruka lidštjšího

života. Dnes není však lidskosti, dnes jen po-

krytecká a švindléská politika a s ní spáené
zišlné zájmy rozhodují nad životy porobených.

A není dnes ješt hrdosti, statenosti a dsled-

ného odboje u tch, kdož stavjí pyramidy ber-

ných mincí, v nž se promuje jich pot a jich

krev a jež jim nepatí. U tch divoký zápas

o chléb otupuje vše, co by je vedlo k tomu,

aby v sob našli svého spasitele. Nic není tak

kiícím dkazem o zvrhlosti soudobého poádku
jako ta okolnost, že to nepatrné ulehení, jež

by možná znamenalo — pravím to s velkou

reservou — pozemštní nebo postátnní dol,

nemá pražádné nadje na uskutenní. Nkolik
uhlobaron drží v šachu všechen ostatní svt a

tak je marno oekávati, že se stane náprava.

Katastrof, které by se nedaly tušiti, je v do-

lech málo. Konec konc však nelze obviovati

toho neb onoho inženýra, který jinak je ovšem

dstojným nástrojem vykoisovatel. Je známo,

že práv na místa nejnebezpenjší hrnou se

výdlku chtiví horníci, protože v tchto místech

více vydlají. Hlavní vina spoívá tady na státu.

Stát, jenž se tak rád mísí do záležitostí, v nichž

jeho zakreení psobí málo dobrého, ml by

zde zavésti písnou permanentní kontrolu a na

místech velmi nejistých zakazovati vbec práci.

Najde se však taková teba státní komise, která

nepodlehne vlivu bohatých uhlobaron? Není

stát vbec nucen pimhnovati oi dnes i bu
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doucn Sloupy, již tuto budovu nesou, netvoí

pece horník, dlník vbec.
A tak zde jako všude mže si proletariat po-

moci jen sám. Jest jedním z vinník, pokud sám
žene se lan na místa, kde mu hrozí nejvyšší

nebezpeí; mže však státi se prvním initelem

nápravy, jakmile solidárn postaví se k obran
svých život.

Aýostata

Kdyby tak bylo možno . . .

Kdyby tak bylo možno jíti za mrtvými

po stop zašlých dn cestikou zmatku,

pralesy lehkovrných snu jít mlhavými,

náhodou pijít pravdy na pohádku.

Kdyby tak bylo možno pebrodit moály,
bahništm djin dát se k lesm bídy,

vyzvdt v zákampích, kdy smutky poaly,
kdo vystavt dal žal pyramidy.

Kdyby tak bylo možno shnilé potentáty

posadit pkné vedle sebe všecky,

nezapomenout na popy a na preláty

a všechnch škol pivésti dorost dtský.

Kdyby tak bylo možno pohnout inspektory

k návštv nadvdeckých výklad,
censory s vojáky zavíti do komory
a zaít výslech podle poadu.

Kdyby tak bylo možno koncil smutné slávy

pímti broukat motta ozdobná,

základem státu že jsou prázdné hlavy,

základem víry srdce chudobná

Kdyby tak bylo možno djin petnout svazy,

výrobce hesel usvditi z klam,
rybníky dušiek upevnit skepse hrází

a do staletí prokopati jámu.

Kdyby tak bylo možno podmaniti vty,
z všech uhl pihnat vdce do fora,

by existovat pestaly cest kilometry,

až naplnila by se krásná obora

Kdyby tak bylo možno vystavt hranici,

podzemní ohn rozšlehati hnvem,
poruit hercm mým jít plamnou ulicí

a rozpoutaných vtr bsným evem.

Kdyby tak bylo možno v davech všech se ztratit,

úrodných dramat tch sám tajná píina,
poádky staré v nepoádky zvrátit —
v tom byla by má nadj, sláva jediná.

Mariin Véžnar

Mimo církve!

(Pokraování)

Na to lze odpovdti všemi tmi starými vy-

tákami a frasemi, jež jsme juž tolikrát slyšeli

a jež, nehledíme-li i k tomu, že jsou velmi málo

nelogické, jsou z pravidla také velmi málo poctivé.

K tmto vytákám patí pedevším ta, že jsem

se vdom do spolku, jímž je ta neb ona cír-

kev, nedal zapsati a že tedy není dvodu, abych

z nho vystupoval. To je výmluva nejastjší,

ale také jen sofistická. Odpovdl jsem na ni

již v Epištole k ímským. Jiná vytáka,

vážnjší juž, je ía, že i když jsem lenem té

které církve, je to bezvýznamné, jestliže neko-

nám k ní zcela žádných povinností a jestliže na-

opak jednám proti ní. K této námitce odpo-

vdl bych, že takové jednání není zcela po-

ctivé, a pedevším odpovdl bych poukazem
k tomu, že píslušenství k té neb oné církvi

ve velké míe znesnaduje praktickou práci

proti její klerikalismu, o emž jsem se byl

ostatn juž pedem zmínil. Nejdležitjší však

okolností, proti které mlo by se obrátiti ve-

škeré naše antiklerikální úsilí, jest, že ti všichni,

kdož se houževnat drží hesla » náboženství jest

vcí soukromou«, apelují na svobodomyslnost a

jsou ochotni uiti, že i socialistický lovk má
dogmatické náboženství respektovati. Je to sku-

ten obdivuhodné, kterak socialisté, jejichž nej-

lepší lidé asto až zbyten oste stavli se proti

liberalismu, najednou a sice v otázce velmi d-
ležité a velmi choulostivé mohou se pidržovati

hesla tak ie liberalistického a ze svého anar-

chistického stanoviska musím íci, liberalistického

v nejhorším slova smyslu. Je v tom shoro kus

humoru, vidíme-li, kterak proti nemu, co jest

zásadn tak nesnášelivé jako dogmatické ná-

boženství, staví se práv ze ad nejmén libera-

listických heslo svrchovaného liberalismu.

etl jsem jednou, že nkde knz, nevím, zda

katolický i protestantský — a je to také lho-

stejno — pravil, že jeho náboženství nevyluuje

socialismu, že mže býti dobrým knzem a zá-

rove i dobrým sociálním demokratem. Pomyslil

jsem si tehda: To, brachu, stojí to špatn bu
s tvým náboženstvím anebo s tvým sociálním
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demokratismem. Socialistické listy uveejnily

tehda tento nápad tuným písmem domnívajíce

se, že uinily jednu ze svých nejlepších vfheP.

A zatím mly tato slova zasaditi ve smutení
rámec. Je -li socialism ním více než etapovou

emancipaní politikou tvrtého stavu, znamená-li

socialism stále ješt nejen hospodáský ale

i mravní pevrat spolenosti — jakože snad

ješt znamená — mlo se tomuto obanu knzi
odpovdti ostrým protestem.

A takový protest by asi znl: Dogmatické

náboženství je negací svobody lidského ducha.

Dogmatické náboženství je prapvodním, nejd-
slednjším a nejvlivuplnjším posvcením a orga-

nisováním autority. Dogmatické náboženství je

logicky a pirozen jediným dsledným a zary-

tým nepítelem vdy, pro kterou není s ním

smíru. Jinými slovy: Dogmatické náboženství vy-

cházejíc z toho stanoviska, že základní lánky
jeho víry ili jeho dogmata pocházejí od osob-

ního boha, jako nejvyšší autority, nedovoluje

lovku bádati a duševní své volnosti používati

jen potud, pokud se to dje na základ jeho

dogmat jako na nem daném a nezmnitelném.

Tato hlavní zásada každého dogmatického ná-

boženství je v pímém odporu s názory socia-

lismu. Socialism, nehledíme-li k nkterým jeho

pívržencm menšího významu hlásal vždy po-

žadavek nejvyšší volnosti pro lidského ducha,

snažil se vždy uvésti úinky božské i lidské

autority na nejmenší míru a pipravuje svými

nejinteligentnjšími a nejpoctivjšími mysliteli

lid k tomu, aby se jednou dovedl obejíti bez

autority. lovk socialistický, budující své ná-

zory dle výsledk neodvislého vdeckého bá-

dání, je bytostí duševn živou, kdežto katolík a

každý jiný víc! lovk dogmatického nábožen-

ství je duševní mrtvolou, nebo, kdyby byla jeho

hodnota se zvláštního hlediska jeho zamstnání,

jeho umní nebo vbec jeho povolání sebe vtší,

jest s hlediska myšlenky látkou amorfní a bez

trvání. Socialism je tedy nevyhnuteln zásadním

nepítelem každého dogmatického náboženství a

práv proto, že toto snaží se postaviti hráz vol-

nému myšlení a neodvislé vdecké práci, tedy

nemu, co socialism pro sebe sama nevyhnu

tln potebuje, musí za všech okolností státi

proti nmu a potírati dsledn jeho vliv.

Tak bych asi byl odpovdl onomu blaho-

volnému knzi a také tm, kdož praví » nábo-

ženství je soukromou vcí«. A tmto ješt dále:

Vycházíte-! i z toho, že socialism jest ním, co

je založeno na práci neodvislých myslitel, pi-

znáváte-li, že neodvislá vda náboženských dog-

mat neovila a je nahradila vdeckým bádáním

na všechny strany, bádáním neobmezeným a

nikomu nezodpovdným, pak jest se vám za

všech okolností stavti proti tomu, aby kdokoli

trval v porob "neho, co nebylo oveno vdou,
které víte, a jest se vám stavti ke všem li-

dem, kteí v takové duševní porob dobrovoln

trvají, jako k. lidem duševn málo vysplým
nebo zakrnlým"" a k tm pak, kdož výsledky

vdy poznali, a pece z dvod panovaných
propagují duševní tmu jako k zodpovdným ne-

pátelm nejen svým, nýbrž i lidské svobody,

lidské evoluce, lidstva vbec.
Také nezapomínejte, že tmi úhlavními ne-

pátely vašimi nejsou tak ubozí duševní sebe-

vrahové, mezi nimiž a skuteným svtem splývá

hustý závoj blažené víry, jako spíše ctižádostiví

pokrytci a indiferentní lidé, kteí, aniž ví,
pece oficieln s církvemi se spojují. Zdánliv

nelogickým zjevem jest, že ím více víra se

ztrácí, tím více roste klerikální armáda. To
proto, že nepátelé svobodné myšlenky kupí se

do jednoho tábora a že církve shromažují za

sebou všechny své pirozené spojence, všechny,

jimž je teba otrok, uniformované i neunifor-

mované, všechny mšáky od kajícných voltai-

rian až k poestným otcm, kteí chtjí míti

hodné, zdvoilé, milouké dti bez ohn v oku

a bez mužnosti v myšlence. A tu, nemžeme li

i vždycky vniknouti do svdomí, abychom z nich

vyplašili mátožné sny, jest nám pece ze všech

sil pracovati, abychom odstranili ze soukromého

i veejného života vše, co nesouhlasí s výsledky

vd, jest nám pijímati a vypovídati boj se všemi,

kdož hledají mimo svt a mimo lidstvo oporu,

jež by posvtila úlohu pížvných kast.

\?

Hledíme-li tedy my na dogmatické nábožen-

ství jako na nepítele nikoli jen uritého smru
nebo urité strany, nýbrž lidstva vbec — a

já si tžko pedstavuji myslícího socialistu, jenž

by se na jinak díval — pak jest naší povin-

ností, abychom se v této otázce vystíhali všeho

liberalismu. Ale ovšem za souinnosti arodj
a kat církve potírati nechceme. Jako muži od-

kojení soudobou védou odmítáme absolutn dok-

tríny všech církví; chceme poctiv potírati ve-

škeré jejich instituce, maiti celé jejich dílo,

niiti úinky všech jejich skutk. To vše bez

nenávisti k osobám, nebo víme, že všichni lidé

jsou determinováni prostedím, v nmž je matky

kolébaly a spolenost živila, víme, že jiné vy-

chování za mén píznivých okolností by nás

bylo stejn ohloupilo. A je-li už pozd, aby

všichni, kdož s námi žijí prohlédli, tož jest se

nám aspo snažiti, aby naše dti byly zachrá-

nny, aby celá nové generace vyrstaly za no-

vých podmínek.

Nechci štváti proti nikomu, tím mén proti

kterémukoli náboženství, jež — jak víme ze sku-

šenosti — štvaním se jen posiluje. Ale o se

mi jedná, je to, aby všichni, kdož nepítele

znají, nic neopomenuli, co pispje k jich sebe-

ochran a vysvobození potomstva. Je prost

teba všemi prostedky se brániti, picházejí-li

temnoty se svým nebezpeným vlivem, a my
víme, že nepicházejí mezi nás jen prostedni-
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ctvím tch neb onch knží, nýbrž i soudobou

školou, jež je proti nám namíena jako ostí

mee i spíše tisíc me, které mají proti nám
pozdvihnouti všechny dti budoucí generace, a

nejen školou, picházejí nehlun i vlivem man-

želky, píbuzných a pátel. A to je pak vliv

nejhorší, nebo víme,' kterak práv rodinný život

nejlepšího lovka asto zvrhne. Ty tragiky a

ty porážky nejlepších asto lidí jsou píliš dobe
známy, než aby bylo nutno šíe se o nich zmi-

ovati.

Chceme-li tedy za takových okolností zbudo-

vati z ad socialistických antiklerikální armádu,

nazval bych ji nikoli armádou výboje, nýbrž na-

opak armádou obrany. Její úkolem nemže býti

snaha pímo potírati to neb ono dogmatické

náboženství. Potírati dogmata, to úkol vdy,
a praktický výsledek toho závisí od obratnosti

a jasnosti, s jakou vdecké názory jsou šíeny

mezi lidem. Ale náš úkol má tendenci spíše

protiklerikální než protináboženskou a jest jím

propaganda všeho, co chrání jedince ped vnit-

ním i zevním vlivem representant dogmati-

ckého náboženství, co ho iní od nich naprosto

neodvislým, co ho staví mimo církve. Jinými

slovy: jest na všech tch, kdož súastuj! se

antiklerikální propagandy nejen z dvod poli-

tických, nýbrž hlavn proto, že pochopili ne-

bezpenou povahu každého dogmatického nábo-

ženství, aby snažili se pokud možno nejvtší

poet jedinc a pedevším ovšem sebe sama

postaviti mimo tato náboženství a jejich církve

a tak stále budovati základ, z nhož by rostla

a neustále se šíila celá jedna spolenost v sou-

dobé spolenosti, spolenost lidí bezkonfesionel-

ních.

Protiváhou klerikalismu nemže býti tak

snadno nkterý moderní filosofický systém, ne-

mže jí býti proto, že každý takový systém po-

tebuje k svému zlidovní doby pomrn velmi

dlouhé, kdežto protiváhy klerikalismu, jak jsem

juž ekl, je teba hned a každodenn. Nelze

pochybovati, že zápas, jenž se tiše ale bez ustání

odehrává mezi vdou a dogmaty, skoní piro-

zen vítzstvím vdy, vítzstvím osvobozeného

lidského ducha. Ale tento zápas dje se pece
jen mimo široké vrstvy lidu, jež mohou býti

seznamovány jen s jeho doasnými výsledky.

K tomu jest nám ovšem také pispívati a lze

s tohoto hlediska íci, že vše, co pispívá k uv-
domování lidu a k tomu, aby lid se snažil pi-

svojiti si vdecké poznatky, má také do jisté

míry povahu antiklerikální a upravuje pdu, jež

není pro žádnou církev pevnou skálou. Vedle

tohoto stálého zápasu vdy s dogmaty, jejž lze

nazvati protináboženským, je teba však ješt

dalšího, ist antiklerikálního zápasu. S nábo-

ženstvím zápasí nejlépe jen vda, s klerikalismem

jest nám všem bez rozdílu zápasiti jednomu ka-

ždému a všem spolen. Zápas s náboženstvím

je povahy theoretiíjší, zápas s klerikalismem

má ráz praktický. Chci-li se osvoboditi od ná-

boženství, snažím se zmocniti se vdeckých po-

znatk, osvobozuji se ve svém srdci, uvnit. Že

však každé náboženství je representováno více

mén bojovnou organizací svých kazatel a pí-

vrženc, svými klerikály, jest se mi osvoboditi

zárove i zevn od této jeho organisace tím

spíše, když mne ohrožuje svou pesilou. Ne-

jsem-li lenem té neb oné církve ve svém srdci,

svým smýšlením, vyžaduje toho obyejná pocti-

vost, abych nebyl jejím lenem také zevn.

A nejen tato poctivost toho vyžaduje, nýbrž

u mne jako u lovka socialistického vyžaduje

toho celý komplex mých názor.

Stanislav K. Neumami
(Píšt konec)

Michal Bakunin a Karel Marx

V 1895. napsal Michal Dragomanov, že je

politování hodno, že život a skutky Bakuninovy

byly až dosud tak málo osvtleny, a uplynulo

juž dvacet let od jeho smrti a a Bakunin ml
v dob svého hluného psobení nesetn pátel

a pívrženc ve vtšin evropských zemí. jsme

rádi, že mžeme íci, že tato mezera bude vy-

plnna. Od nkolika let pracuje dr. Max Nettlau,

aby obohatil revolucionáskou historii našeho

vku definitivním životopisem Michala Bakunina,

jenž nebyl až dosud znám — nejmén širokým

obecenstvem — než z poznámek neúplných a

povšechn nepátelských v encyklopedických

nebo biografických slovnících a pedevším z hany,

již na nho kydali jeho protivníci, z nesetných

potup, jimiž ho zahrnovali po celý život a jimiž

neušetili ani jeho památky. V této poslední

dob hlavn byla vydána ást jeho korespon-

dence a sám p. Nettlau vydal nkteré jeho práce

theoretické a polemické.

Ml-li Bakunin mnoho nepátel, kteí užívali

potírajíce ho zbraní asto velmi perfidních a ne-

loyálních, ml také ve všech zemích znaný
poet pátel a obdivovatel, z nichž mnozí do-

sud žijí a kteí bojovali s ním pod jeho pímým
vlivem za politické a sociální osvobození lidstva.

Tito radostn pijmou zvst, že vzdlaný a ob-
tavý anarchista, jemuž výjimen píznivé po-

mry dovolily sebrati nejroztroušenjší doku-

menty o život a díle velikého ruského revolu-

cionáe, podnikl tuto práci a podnikl ji zpsobem
dokonalým, hodným i lovka, jehož boulivé

psobení mlo se popsati, i velikolepého úkolu,

jemuž zasvtil svj život. Nebo nesmí se za-

pomínati, že byl skuteným zakladatelem anar-

chistického hnutí v Evrop a že všichni ti, kdož

se dnes dovolávají volných idejí a theorií v kte-

rémkoli oboru myšlenky, vycházejí pímo od

nho. Mluvím-li takto, nezapomínám, žeThompson,
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Godwin, Wari en, Pí oudhon, Griin, Slirner a dvacet

jiných sneslo k theoretické stavb volných uení
plody svých plodných meditací a že Bakunin
nemá býti považován za ojedinlého myslitele,

vycházejícího ze sebe sama a tvoícího úsilím

vlastní své inteligence zcela nové pojetí svta
a spolenosti. Co chci však íci, jest to, že ml
na rozšíeni volných uení v celé Evrop tak

dležitý vliv, za njž dkoval pedevším svému
neúnavnému duchu propaganímu, své nezdolné
energii a k nimž jest teba také pipojiti, jeho

osobní vlastnosti lovka a pítele, takže zcela

spravedliv jest teba ho považovati za skute-
ného iniciátora. A z logického dsledku své

myšlenky boju/e za osvobození davu v západní

Evrop ped dobou i v dob rozkvtu Meziná-
rodní asociace dlnické bojoval souasn i za

osvobození Slovan, protože byl pesvden
v opaku ke Karlu Marxovi, že jedin v jich

emancipaci a nikoli ve zvýšení a udržení jich utla-

ení spoívá nejjistjší záruka svobody v Evrop.
Pravím v opaku ke Karlu Marxovi, nebo ví se

skuten, že tento ve svém omezeném šovinismu

nepestával vidti ve Slovanu * ddiného ne-

pítele <, jejž teba za každou cenu zniiti a vy-

hladiti. V tomto antagonismu teba také, jak

myslím, hledati pvod a hlavní píinu nepá-
telství, jež stále existovalo mezi obma revolucio-

nái.

Myslí se všeobecn, že Marx a Bakunin stali

se nepátely, až když Bakunin vstoupil v Že-
nev do centrální sekce Mezinárodní dlnické
asociace, v ervenci 1868. To omyl; Marx ne-

pestal ani okamžik potírati a pedevším tupiti

Bakunina, jakmile se tento objevil na scén
evropské politiky a díve ješt než súastnil se

nmeckých revolucí v 1848 a 1849. Užíval,

aby zniil jeho vliv stále rostoucí, všech pro-

stedk, jež mohl vynalézti postupn jeho ob-

myslný, zlý a perfidní duch, od prosté lži a

utrhání se zdánlivou bolestí až k nejneestnj-
ším, nejnespravedlnjším a k nejodpudivjším
obviováním. Karel Marx ukázal tady, jako
ostatn i jinde, že staten chápal a následoval

pouení onoho Davida Urquharda, jenž byl jeho
inspiratorem a rádcem v politice, onoho pod-
vodného, domýšlivého a hrubého diplomata pl-

ného vzdoru, vzteku a lsti, jenž se považoval

za neomylného a byl prý spolen s jezovitským

ádem

.

Nemám dnes v úmyslu oceniti dležitou a

ostatn nedokonenou práci dr. Nettlaua; chci

než dík dokumentm, jež sebral, ukázati, že

Marx nepestal tupiti Bakunina a že v boji, jejž

vypovdl ruskému revolucionái, nebyl nikdy

poctivý.

Viktor Dave
(Píšt dále^
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Karikatury i.

Arne Novák

Duch tohoto nevšed-

ního eského essayisty

je stejn mohutný jako

jeho tlesná výška.

Hluboké a pronikavé

jeho profily starých

i nových geni v na-

šich ne práv pestrých

a zajímavých revuích

iní vždy nezapome-

nutelný dojem a na-

plují srdce radostí

jako neekané na

dlouhém pochodu pou

ští spatení velblouda,

pijícího ze studánky.

Arne Novák je du-

ševní i tlesný obr,

jehož pravou doménou
jsou nejvyšší vrcholky soudobé filosofie, na nichž

v chladném vzduchu moudrosti pohybuje se jako

skutený domorodec. Sníží-li se však nkdy pro

blaho svých vrstevník k drobné kritické práci,

poznáte ihned, že nemáte co initi s nepatrnou

pokoutní kritickou štnicí, nýbrž že stojíte tváí

v tvá mohutnému lvu kritiky, jehož pouhé po-

hnutí plavou hívou znamená víc než u jiného

pracn a dkladn dokazovaný soud. Je zázra-

ným díttem nejvelebnjší eské femininistky a

íká se dokonce, že je dívkou v mužských ša-

tech a tedy svrchovan zdailým experimentem

a potšujícím výsledkem promyšlených snah a

vzácné vychovávací methody své matky. Také

je silný a upímný karakter; své sympatie dává

na jevo boulivým zpsobem. Ihned, jakmile

spatil svží a staten upímné bodláí poesie

p. Gelnerovy, pozdravil je radostným hýkáním

a schroupal je neohrožen až do koání Pejeme
mu dobrého zažití. Kozonoh

Anarchistická literatura

E. Malatesta: L'Anarchie. Brochure, (au

Réveil, Genve, 6., rue des Savoises) Frs. 0'15
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Blanca, Madrid, Cristóbal Bordín 1.) .

— "

—

Almanaque dla RevistaBlanca. Contiene

el texto por: Pedro Kropotkine, Leon Tolstoi,

Pedro Dorado, Luisa Michel, Miguel de Una-

muno, Fermín Salvochea, Soledad Gustavo,

Nicolás Estévanéz, J. L. Montenegro, A. Pla-

mon, Fernando Tarrida, Ch. Malato, Federico,

Urales, Anselmo Lorenzo, Donato Luben

Elíseo Reclus, Francisco Giner, O. Mirbeau,

Juan Montseny etc Pesetas — "60

<?
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Moderní vda a anarchie

T. G. Masarykovi vnuje redakce

Je zcela pirozeno tázati se, jaké místo za-

ujímá Anarchie uprosted velikého obrození pí-

rodních vd, jež karakterisuje druhou polovici

devatenáctého století.

Odpov na tuto otázku podává se sama,

jakmile si uvdomíme, co tvoí podstatu tohoto

hnutí. Tu vidíme, že anarchisté chápající se

znova díla filosof minulého století — filosof

anglických a encyklopedist — snaží se vypra-

covati všeobecné, mechanické pojetí pírody

v její celku — zahrnujíce v to vývoj lidských

spoleností a jejich problém hospodáských,

politických a sociálních. Pokraují v díle, jež

bylo vykonáno ve vdách pírodních, aplikujíce

je na problémy sociální.

Píroda pro nás je celkem, jehož lovk a

spolenost jsou ástí. A nepoteboval-li Laplace

(jak známo z jeho odpovdí Napoleonovi I.),

aby vypracoval pojetí hvzdného svta, ani hy-

pothesy »boha« ani velikých »slov«, jimiž ome-

škávají se metafysikové — nemáme ani my po-

tebí této hypothesy, aniž velikých slovo » Právu «,

o »Immanentní Spravedlnosti*, o »Imperativném

Mravním Poádku « a ostatních, abychom chápali

vývoj spoleností.

Naše methoda jest methodou exaktních pí-

rodních vd a nemžeme jiné uznati. Pracujeme,

abychom zkonstruovali si vdeckou filosofii

i všechny její praktické aplikace tím zpsobem,
že chceme pojati celou pírodu i všechna fakta

sociálního ádu v týž ideový ád — aniž upa-

dáme v omyly, v nichž uvízli Auguste Comte a

Herbert Spencer v snaze téhož druhu.

Tato práce ovšem sotva byla poata v té

ásti, jež pojednává o život spoleností; to

málo však, co bylo vykonáno, má stále tento

karakter. V otázkách práva, morálky, politické

ekonomie a djin institucí, v nichž anarchisté

pracovali, nepispívali nikdy ke kultu velikých

slov, za nimiž se skrývá nevdomost nebo stará

stále táž povra. Pistoupili k tmto otázkám
bezprostedn, bez emfase, zcela jako naturalista

pistupuje k otázce vývoje kvtu nebo živoiš-

ného druhu.

Vdom i nevdom zstávají dtmi velikého

naturalistického — materialistického — hnutí

posledních tyiceti let.

Opravdu, když metafysikové ponou mluviti

k naturalistovi o universálním Duchu, tvrí
Síle, láskyplné Pitažlivosti Hmoty, Úelu Pí-

rody, Lidstvu pojatém jako nejvyšší Bytost nebo

o Nepoznatelném •— to vše s velikými písmeny—
odpovídá naturalista, že to vše jest pro nj ne-

srozumitelnou hantýrkou, jíž se nechce zamst-
návati, protože i ti, kdož se domnívají, že t-
mito slovy nco ekli, snažili se prost petvá-

eti svou nevdomost nebo zvunými slovy odíti

své povry. Slyší-li tato smyslu prázdná slova,

krí naturalista rameny a jme se studovati fakta

života, výživy, myšlenky a emocí, aby našel je-

jich chemickou a mechanickou píinu.

Anarchista jedná stejné. Pedhazuje-li se mu,

že vývoj kapitálu musí sledovati »svou thesi,

antithesi a synthesi«, chtéjí-li ho umleti po-

dobnou tirádou jako: > Zákon (stále s velikými

písmeny) má za cíl posílení spravedlnosti a re-

presentuje materialisaci Nejvyšší Myšlenky (klo-

bouk dol!)«, nebo když se mu praví s rukama
skíženýma na prsou: — >Ale, nešastníce, tož

vy popíráte Nejvyšší Cíl Spolenosti ?!« — an-

archista také krí rameny. Táže se s úžasem:

Jak je možno, že v této dob bohatého vzrstu

exaktních vd najdou se ješt opozdilci, kteí

se dají klamati slovy nebo kteí mluví ješt

eí primitivních, již pedstavovali si také pí-

rodu ovládanou lidskou bytostí.

Veliká slova anarchistu nikterak neklamou.

Naslouchá jim, aniž by ped nimi smekal a po-

krauje ve svém studiu starých i moderních

spoleenských forem, aby v nich našel elementy

pokroku. A shledává, že spoleenský vývoj je

nekonen složitjší — a nekonen zajímavjší

pedevším s hlediska svého cíle — než to vše,

co bylo by lze odvoditi z onch slov zoufale

nejistých.

A že anarchista ví velmi dobe, že studium,

konané jen pro radost studia, nevede nikdy

k dobrému výsledku, — že teba si položili

cíl — otázku v každém studiu a v každé lek-

tue, klade si za cíl rozešiti následující: —
»Které formy života ve spolenosti pispívají

nejvíce k vzrstu sumy štstí ve spolenosti a

následovn v lidstvu ? Které formy, jež lidstvo

vypracovalo v minulých dobách a jež rodí i dnes,

dovolují této sum štstí pro všechny mohutnti,

šíiti se a stávati se stále intensivnjší «
A že chce sám také pispti v tomto smru,

utváí své jednání každodenn — intelektuelní

i revolucionáské — zpsobem, jímž lze dosíci

cíle.

Lze tedy pochopiti, pro svým jednáním a

všemi svými postupy a všemi svými vztahy

k ostatním liší se anarchista tak pesn nikoli

jen od všech stran politických, nýbrž také od
stran socialistických, které se ješt živí starými

dogmaty o Autorit, Zákonu a Poslušnosti.

Anarchie jest pvodu eminentn prakti-
ckého. Zrodila se z kritiky revolucí, již o 1791.

podal Godwin, o 1848. Proudhon a o 1873.
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Internationala a Bakunin. Zrodila se pímo z po-

teb zápasu v Internationale. Má však také svou

basi filosofickou — materialistické, mecha-
nické pojetí pírody, v níž iovk, jeho život

duševní a jeho život spoleenský jsou pojati

jako fakta pírodní historie. Ob zídla plynou

spolen. A v praktických aplikacích zstává

anarchista vren pouením, jež odvodil z jednoho

i druhého.

Podoben svým otcm encyklopedistm vstává

k obran individua proti státu. Ví, že autorita

tohoto je nového pvodu a konstatuje každo-

denn, že tato autorita stále rostoucí v tomto

století je zbytená, škodlivá, — pekážkou ka-

ždého pokroku. Autorita, která dala zhynouti

ecku a ímu, která v každé dob upevovala

jen zájmy samozvaných vlada a jimi protžo-

vaných kast, nemže se státi nástrojem osvobo-

zení — stejn jako jím nemže býti caesarism

nebo ímská církev nebo kterákoli církev jiná.

V politické ekonomii nedal se oslniti meta-

fysikou, jíž mu chtli posloužiti jako velikou

vdou. Mluví-li se k nmu o 'ekonomických

zákonech «, dle nichž nesmí jísti dle svého

hladu, chová se k veleknžím tchto zákon
jako k žonglérm. Ví, co lovk mže vyrobiti,

jaká bohatství mohl by shromážditi. A praví si,

že první povinností každého pevratu jest dáti

chléb, obydlí, šat všem — a že tedy » spoteba

«

jsouc v tak dobrém chodu pinutí juž mozky,

aby našly prostedek, jímž bylo by lze vyrobiti

chléb, obydlí, šat — a ostatní — v množství

pro všechny postaitelném.

Svým nedostatkem respektu pro veliká slova

veden je až k tomu, aby kritisoval veliké svaté,

již mli býti uinni z Konventu, Robespierra,

Louise Blanca a z tolika jiných. Vidí ve veli-

kých pevratných epochách lid kráející proti

státu a domnívá se, že tomu tak má býti i bu-

doucn. Pomýšlí na vyvlastnní, neoekává ho

však ani od zákona ani od rozkazu a nespoléhá

na žádná dovolení.

A že není nikdy dosti brzo správn jednati,

chová se tímto zpsobem i dnes. Dohodou —
vždycky, na rozkaz — nikdy.

Petr Kropotkiii

Vpád

Vášnivé hordy vpadnou v naše kraje,

vášnivé hordy hrozí zátopou!

V planinách širých kují mee, štíty,

pístrachem dsu hrady podkopou.

Pochodn vzplanou! Pst se zdvihne rázem,

rozmachem boue všechno zasténá,

zavýsknou písn, ve sopeném tesu

zítí se klenba pevn stavná . . .

Poletí kon; odpoutaní obi
zamávnou pouty v erná nebesa,

zachvjí vrchy, na bojišt vletí,

zaduní hromem voz kolesa . . .

Zarudlý požár všechno dsem schvátí,

výkiky pusté všechno proklejí,

vášnivé hordy ve prach trny zvrátí,

poletí boue asu kolejí!

Jií Mahen

Mimo anarchii . . .

Má Anarchie za sférou svých nejbližších bez-

prostedních zájm agitaních a za semknutým
adem svých vyslovených, piznaných muž ne-

setn tajných spolupracovník. Mimo
sražené šiky temných, z hloubi spoleenských

spodin a zášeí ponue se vynoujících postav,

zachmuených bytostí, jež hotoví se jíti vykik-

nout své právo na život a s tím právo všech

do písných, plísní dýchajících mst, do vyhra-

zených ulic a uzavených park kast — a také

mimo skupení vyjasnných, pesných a logických

hlav, v nichž pracuje duch o systému ideových

pedpoklad, o zvláštní intelligenci Anarchie:

mimo oba tyto polárn vzdálené ale jednu osu

a kroužení jednoho tlesa udržující zjevy pe-
hodnotitelské práce je nesetn tch, jejichž úsilí

nemá smru, jejichž útoky valí se bez praporu,

a jejichž vítzství nezdá se znamenati radostné

zavláni a vyjasnní piznaných, heslových barev.

Ale jejich síla je zapjata v etz a postup

pohyb téhož grandiosního dje zmaru a pe-
tvoení.

Konquistadoi myšlenek, které vyzvednou je-

den ze spor uniklých vyjemnným, raffinova-

ným ideologiím dogmatických soustav pijatých

a vžitých, jako umlci, kteí uskuteují a dají

pocítit jiný život, jinou bolest nebo radost, za

hranicemi bžného a platného, všichni, jejichž

sny zvíí, pobouí, podráždí pemýšlet — jsou

tajní spolupracovníci.

Proto, že zrazují a dokazují možnost života,

mimo dané, za ním a nad ním. Že nutí pi-

pustit jiné existenní podmínky ducha, než které

založily dnešek a jsou úporn hájeny z miso-

neistních pohnutek. Vše nezvyklé, nové, nutí

pochybovat o dnešku, klásti nezodpovditelné

otázky klidné ideologii odumírající djinné fase,

kritisovat — a na konec ztratit souvislost s ho-

tovým a obrátit se k oekávanému. Výsledkem

je odpor proti souasné societ, proti základm,

z nichž vyrostla a proti ovzduší, jež kolem sebe

zhustila a které vdechujeme s obtíží. A s od-

porem touha a vle, súastnit se v díle meta-

morfosy. Díky tajným spolupracovníkm, je živ

cítiti dnes, že všechny možné zpsoby existence

v souasných pomrech, shrnuté v pojmu Vlády,



27

jsou vyerpány, a zdroje, z nichž jim proudila

silná krev života, že zaschly. Pinutili neviti

v možnost, aby z tchto základ vzešla nová
formace, pizpsobená nebývalým sklonnostem

lidské bytosti, které jsou nebo se zrozují, co

den nové.

Mimo Anarchii, proti ní nkdy, pece je tvrí
duch vždy pipjat k ní nevystihle jemnými, skry-

tými ale nepovolnými úponky. To anarchism
myšlenky a umní, jejich tajné spolupracovnictví,

nepiznaná úast všech pehodnotitel v její

smování.

Ale, zdá se, je to také oprávnní její —
oprávnní všech tíhnutí, posouvajících evoluci,

pinášejících zmnu a ve zmaru zárodek vzniku:

rozlohu a propasti, které široce zejí mezi du-

šemi, pestávají existovati. Nebo v jedné delt
splynou, smísí se a vyústí všechny rznotvaré
energie, když ped tím již uplatnily se jejich

rznosti a individuelní snahy daly výsledky

svého vzrstu —
Miloš Marten

HfeAi

neohebná, vyjevená imitace tla

bezmocností stavu svého prudký pojem dlá.

Za tím stavem bezevládným element je cítit .

Barbora Ubryková

Z cyklu »Marionety«

Akurátní zapoetí v publiku se chválí,

rovnž nátr orthodoxní, jejž jsme kusu dali.

Vbec mže tato práce naklonit si massy,

nebo má tu ídkou schopnost zježit všecky vlasy.

Mimo to jest podmínno licencemi soudu,

že jen dorost vyvinutý mže v moji boudu.
Známo pec, co takovýto zákaz vlastn znaí:
rostou jenom kvadraticky noví vyznavai.
(Nebudeš-li nakazovat, nebudeme hešit,

chceš-li, aby zpustly mravy, nastav nových mešitl)

Nuže, tedy každý veer oblehá se kasa,

každý veer odrostlíkm úast duši drásá,

každý veer stupuje se djství k známé krisi,

po celou noc lžka dusí, dlouho nevymizí.

S naložením veškeré své kriminální vervy,

žmolí autor jako cucky klidné tvoje nervy.

Aniž cítíš konec kusu, koí sháší lampy,

Ubryková muednice dkuje se s rampy.
Zvláštní vru dojem iní, když je loutka nahá,

z poteby víc vdychtivé lovk na ni sahá.

Pi vší úct ke Thalii, k smutenímu dji
za prohlídky generální smysly se ti chvjí:

Hloubáš hloubáš — koí shasne.

K emu zdarma svítit?

Jan Opolský

Mimo církve!

(Dokonení)

Považuji za nejlepší protiváhu klerikalismu d-
sledné využití interkonfesionelních zákon, což

pro nás ovšem znamená pijetí bezkonfe-
sielnosti jako nevyhnutelného d-
sledku našich názor o zjeveních a

dogmatech církví, jehož cena spo-
ívá práv v jeho kladném významu
a v jeho neklikované poctivosti.
Tato protiváha mohla by vzniknouti skoro oka-

mžit; tato protiváha jest pirozená, logická a

snadná. Neznám jiné protiváhy, jíž by se dalo

použiti tak rychle se znaným spolu výsledkem.

Nezapomínejme, že klerikalism neohrožuje nás

dnes juž pevahou duševní, nýbrž zcela hrubou

pesilou hmotnou. A práv proto znamená ztráta

každého lena zmenšení této pesily, ovšem
jedná-li se o jednotlivé pípady zmenšení ne-

patrné, zmenšení však, jež zpsobem velmi snad-

ným mohlo by vzrsti v mohutný úbytek po-

etné síly, tím významnjší, že by byl zárove
stejn mohutnou poetnou posilou hnutí anti-

klerikálního. Kdybychom se vrátili jednou k sta-

rým svým ideálm, jichž cena se pece nezm-
nila, a kdybychom se s opravdovou energií za-

sadili o to, aby každý, kdo iní nárok na jméno

našeho soudruha, byl vyburcován ze své vlaž-

nosti nebo opatrnickosti a považoval za nevy-

hnutelný akt dslednosti pijetí bezkonfesieinosti,

zašili bychom sím, jehož úroda každoron by

se množila. Mluvme konkrétnji. Zdá se mi na

píklad, že t. zv. organisovanému dlnictvu —
je-li jeho organisace opravdu taková, jakou se

býti honosí — mohlo by býti híkou postaviti

v jediný den antiklerikálnímu hnutí posilu, ek-
nme jen, 5000 duší octnuvších se mimo církve.

A kdyby tchto 5000 duší representovalo jen

1000 socialistických rodin ochotných tradici

poctivosti a opravdovosti ve svém stedu udržo-

vati, kterak rostla by pak naše armáda a kterak

by se bojovalo!

Vystoupením z církve stávám se osobn chrá-

nným proti celé ad církevních akt, jichž

symbolice nevím, získávám immunitu pro mnoho
a mnoho pípad klerikálních uštknutí. Jedná se

o to, aby tchto immunních lidí byl takový po-

et, aby silou, obtavostí a podnikavostí mohli

odraziti útoky klerikálních šik a postaviti na

všechny cesty své pední stráže. A jest ovšem
také nevyhnutelnou podmínkou trvalého zdaru
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této obranné akce, aby mezi leny spolenosti

be2konfesionelních vládla svrchovaná opravdo-

vost a vdomí, že formálním pijetím bezkon-

fesielnosti nekoní individuelní úkol, nýbrž že

každý musí dsledn jako lovk bez vyznání

jednati a dbáti o to, aby svými skutky nebil

svoje zásady ve tvá. Tím, když na p. vystoupil

jsem jako otec rodiny s touto z církve, nevy-

konal jsem píliš mnoho, nemíním-li se dle sil

svých snažiti, aby duch, jenž mne k pijetí bez-

konfesielnosti vedl, vládl v mé rodin a zako-

enil se v ní tak, aby byla, pokud možno, zá-

kladem pro celou generaci lidí stejného ducha.

K rodin jest nám obrátiti hlavní zetel, chce-

me-Ii, aby byla odstranna nejhorší a nejnesnad-

nji zdolatelná pekážka vší opravdové antikleri-

kální akce, nebo rodina má žel stále ješt píliš

mnoho vlivu na individua. Jsouc ve svt ne-

socialistickém v nesetných pípadech, ano ve

vtšin pípad jen paeništm zla a neštstí,

nezmnila se ve své povaze ani pod vlivem

nových idejí. Byli bychom jist ohromn dále

nejen v antiklerikální akci ale vbec ve hnutí

socialistickém, kdyby se bylo rodin vnovalo
více pozornosti. Mlo se vyšetiti, je-li zddným
balastem obrození neschopným, bez nhož lépe

njak se obejíti, anebo je-li institucí snadno pi-
zpsobitelnou socialistickým idejím bez úhony
pro n. A pro pípad, že rodina byla vzata na

milost, nemlo se nikdy sleviti ze zásady, která

je dnes tak nepatrn cenna, že totiž socialisti-

cká rodina má býti rodinou bezkonfesionelní.

Bylo ovšem pohodlnjší pijati bez velkého hlou-

bání rodinu takovou, jakou nám ji odkázal starý

svt, jako úskalí, o nž se rozbíjí celé životy,

jako pouto nesetných úsilí, jako nejhouževna-

tjší brzdu evoluce. A práv tou okolností, že

se neuinilo pranic, aby byl zlomen špatný vliv

rodiny, nýbrž naopak, že heslo » náboženství jest

soukromou vcí« bylo vydáno hlavn k vli
socialistickým rodinám, byl znesnadnn a pedem
zkorumpován antiklerikální zápas. Ve vcech po-

mru k církvím a náboženství bije dnes z ro-

dinných dvod bez uzardní logiku ve tvá
stejn socialistický dlník jako universitní pro-

fesor. Vdí kruhy socialistické daly svou sankci

indiferentismu, pohodlnosti a prospcháství, ui-
nily tak hlavn vzhledem k rodin, jež sama
o sob juž dává tmto vlastnostem vznikati.

A není to nic potšitelného, že práv ve vcech
vdeckých, kde se mají otevíti všechny brány

volnému bádání, vyhlašují se dogmata, jimž

písn zakázáno rouhati se, kdežto naopak na

tom, co má býti zárukou lepší budoucnosti, na

mravním podklad socialistického hnutí heší se

zcela obvykle a hlásá se tu obdivuhodná snáše-

livost ke všemu, co je poloviaté, prospcháské
a nestatené.

Tedy pijet! bezkonfesielnosti musí býti pro-

vázeno uvdomlou vytrvalostí a zásadní prací.

Co plátno, vystoupím-li z církve, když se tam
za as k vli své vyvolené nebo z jiného sla-

bošského i prospcháského dvodu vrátím

;

co plátno, jsem-li obansky oddán, nevychová-

vám-li své dítky tak, aby se nikdy nevrátily

tam, odkud jsem odešel. A jest nám pracovati,

stále, vytrvale pracovati. Jest se nám snažiti,

aby stále ubývaly naším piinním pímé i ne

pímé dávky, jež klérus vymáhá, jest se nám
brániti, aby z našich penz nebyly stavny kapie,

kostely a rzné votivní nevkusnosti, jež znešva-

ují msta i venkov. Jest nám potlaovati pra-

meny a pramínky, jež utvoivše proud neset-

ných milion berných mincí vlévají se v bezedné

kapsy vného žebráka ímského a pemnohých
žebravých kongregací. A pak jest nám v duších

nahrazovati halucinace pesnými pozorováními a

zamovati illuse o ráji, jenž se slibuje hlado-

vým, reelními idejemi o život, jenž evolucí

mže dosíci stavu sociální spravedlnosti, blaho-

bytu a rytmické práce.

Vlastní naši lidé budou se na nás snad dí-

vati jako na idealisty skoro posmchu hodné.

Vždy v každém hnutí je dnes vítanjší pívr-

ženec, jenž správn odvádí da stran a po-

slouchá bez námitky a juž rozhodující jednot-

livce nebo njakou terorisující ást davu než

ten, kdo trochu samostatn myslí a dle toho

také jedná. Je-li i dnes dosti dobré vle v mlad-

ších kruzích položiti požadavek bezkonfesielnosti

jako kardinální v socialistickém hnutí, setká se

pece propaganda v tomto smru zatím sotva

se znanjším výsledkem. To ovšem není nic,

co by nás mlo odstrašovati. Vždy každý za-

átek je obtížný, a my, poneme-li jednati, lze

íci, že poneme jednati první. Pro poátek vy-

žaduje náš úkol, abychom z program svých a

hlavn ze srdcí svých vymýtili zásadu: nábo-

ženství jest soukromou vcí a nahradili ji zá-

sadou, že dogmatické náboženství jest pro nás

veejným nepítelem. A další zásadu jest nám
pijati: socialistická rodina budiž rodinou bez-

konfesionelní. Mjme tady na mysli, že tím žá-

dáme v mnohém smru oistu rodiny, že tím

žádáme oistu manželství a juž volného nebo

t. zv. zákonného. Svoluji-li k tomu, aby moje

vyvolená nosila škapulíe povrivosti, znamená

to, že ji považuji za nižší sebe, za nco, na

em nemohu žádati sob pimené duševní

výše. Má úcta k takové žen nemže míti dlou-

hého trvání, zmizí, když potuchne erotická váše,

a stane li se takhle založená milostná episoda

pomrem závaznjším, vede jen k obvyklým

domácím tragikám, jež jsou pro ob strany

utrpením a pro potomstvo pramenem znané
duševní újmy.

V dob, kdy s kazatelen káže se zcela lo-

gicky krajní náboženská nesnášelivost, kdy man-

želky jsou vyzývány, aby opouštly nevící nebo
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jinak vící muže, a v dob, kdy i mezi socia-

listy asto se terorisuje každý samostatný prjev,

nemže škoditi, budeme-li s dslednou bezohled-

ností bdíti nad tím, aby tiže lidé, kteí asto

tak mocn horlí pro to, aby se zachoval ten

neb onen paragraf strannického zákonníka, cho-

vali se sami socialistitji ve vcech, které mají

pro naše hnutí jako celek hluboký význam.

Nám ovšem jest jíti píkladem naped.

Propagovati vystupování z církví, uzavírání

obanských satk, bezkonfesielnost volné i ofi-

cielní rodiny znamená spolu propagovati po-

chopení povahy dogmatických náboženství a po-

chopení praktické antiklerikální innosti. Ped-
pokládá tato propaganda nejen to vše, co jsem

juž ekl, že jest nám konati, nýbrž pedpokládá
také zvýšení mravní úrovn socialistického hnutí.

Dá-li se této vyšší mravní úrovn docíliti pi
dnešní politické taktice socialistické, o tom
budou se úsudky asi rozcházeti. Pro svou osobu

jsem pesvden, že celý ten úpadek socialisti-

ckého ducha, všechny ty stále astjší a a-
stjší protisocialistické skutky ve hnutí jsou lo-

gickým dsledkem krajního holdování parlamen-

tarismu. Taková doba nemá ovšem mnoho po-

rozumní pro akty tak mravního rázu, jako je

propaganda pro hromadné pijetí bezkonfesiel

nosti a její dsledk. Jisto že, že zvítzí jen ti,

kdož dovedou býti bezohlední, rázní a vytrvalí.

Jest nám pracovati však s tím vdomím, že

pravda jest na naší stran a že naší odmnou
je radost ze svtla, které šííme.

Stanislav K. Neumanu

Michal Bakunin a Karel Marx

i.

(2.)

Bakunin pobýval juž více let v cizin, v N-
mecku, ve Svýcaích a v Belgii, odmítaje upo-
slechnouti optovných vyzvání ruské vlády, aby
se vrátil do své vlasti,*) když se rozhodl usaditi

se v Paíži. Pibyl tam v msíci ervenci 1844.
a zstal až do msíce prosince 1847. To byla

doba, kdy se zdálo, že buržoasie došla vrchole

své moci, kdy poádek a klid vládly všude, kdy
i strany oposiní zdály se seslabenými a vy-

erpanými.

^Republikáni nepestávají sice ve svých spik-

nutích,* praví Bakunin v nevydaném rukopise

z 1871., » avšak zdálo se, jakoby se tato spik-

nutí dla pro jich vlastní radost, tak vypadala

*) »Nemám juž vlasti od té doby, co jsem se své
vzdal, a podoben vnému židu pjdu poslušn ce-
stou, již mi vykazuje mj osud a mé pesvdení.
Je nemožno, vlastí zpt si dobyti; tož nebudu se
zbyten namáhati tím spíše, že jsem pesvden,
že jest povolána (Rusko) k veliké úloze na posvátné
roli demokracie. Než z toho dvodu ji miluji . . .«

Bakuninv dopis Emm Siegmundové z 3 února 1843.

jejich spiknutí nevinnými. Zdálo se, že policie

p. Duehátela daleka toho, aby se jich obávala,

podporovala je a dle poteby provokovala.

>To byla doba prvního vyjití knih a myšlenek

Proudhoncvých, jež obsahovaly v jádru — pro-

sím p. Luise Blanca, jeho píliš slabého soupee,

jakož i p. Marxe, jeho žárlivého antagonistu,

aby mi odpustili — celou sociální revoluci, za-

hrnující i socialistickou Komunu, zniitelku Státu.

Zstaly však ignorovány vtšinou tenástva.

Radikální žurnály této doby National a i Re-
form, jež se nazývala demokraticky socialisti-

ckou, byla jí však na zpsob p. Louise Blanca,

dávaly dobrý pozor, aby se o nich nezmínili

ani pochvalným ani káravým slovem. Oficielní

pedstavitelé republikanismu uzaveli proti Proud-

honovi jakési spiknutí mlelivosti.

»To byla také doba výmluvných ale neplod-

ných pednášek pp. Micheleta a Quineta na

Collge de France, poslední výkvt idealismu

jist plného vznešených pohnutek, nicmén pe-
dem odsouzeného pro svou nemohoucnost. Po-

koušeli se o nesmysl, chtjíce založiti volnost,

rovnost a bratrství lidské na podkladech vlast-

nictví, státu a božského kultu; bh, vlastnictví

a stát nám ztaly, ale ze svobody, rovnosti a

bratrství máme jen to, co nám dávají Berlín,

Petrohrad a Versailles.

» Ostatn všecky tyto theorie nezamstnávaly

než velmi nepatrnou menšinu Francie. Nesmírná

vtšina tenástva nikterak se jimi nezabývala,

spokojujic se nekonenými romány Evžena Sue-a

a Alexandra Dumasa, jež naplovaly feuilletony

velkých žurnál, jako byly Constitutionnel,
Debat s a Presse.

»To byla pedevším doba, kdy byl zaveden

v rozsahu velmi znaném obchod svdomími.
Louis Philippe, Duchálel a Guizot kupovali a

platili legální a konservativní francouzský libe-

ralism podobn jako pozdji hrab Cavour koupil

a zaplatil sjednocennost italskou; to tedy, co

nazývalo se ve Francii le pays légal, podo-

balo se skuten neobyejn tomu, co se dnes

v Itálii jmenuje la consorteria. Je to houf

interessovaných lidí. kteí se prodali nebo kteí

nechtjí nic lepšího než se prodati a kteí pro-

mnili svj národní parlament v bursu, kde pro-

dávají každodenn svou zemi ve velkém i v malém.

»Patriotism projevuje se tedy obchodními trans-

akcemi, neblahými pirozen pro zemi, velmi

však výnosnými pro individua, která jsou s to

provozovati tento obchod. Toto zjednodušuje

velmi politickou vdu, kdyžt vládní schopnost

mže se omeziti od nynjška jen na to, aby

dovedla zvoliti si z tohoto houfu svdomí, jež

se objevují na trhu. pesn ta, jichž získání je

nejvýnosnjší. Je známo, že Louis Philippe po-

užil znané této výborné vládní pomcky.*

Jest nicmén pravda, že mimo tuto tunou a

veselící se buržoasii byli ješt saintsimonisti,

fourieristi a positivisti, Pecquer a Vidal, Ville-
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gardelle, Flora Tristanová a Thoré; George San-

dová a Pierre Lerotu;; Buchez a mystití demo-
krati, Blanqui, Barbes a Raspail; Reforma;
komunisté a autoritáiští babuvisté; Cabet a Dé-

zamy a veliký poet jiných více nebo mén po-

volaných representant rzných škol nebo snah

revolucionáských.

V tomto prostedí objevil se Bakunin, jenž

pstoval již v Rusku styky s nejpokroilejšími

skupinami, v Nmecku s adepty filosofického

radikalismu, ve Švýcarsku s Weitlingem a ko-

munisty, a jenž také již navázal styky s vlivu-

plnými leny polské emigrace. Všade byl mi-

lován a vážen; každý, kdo se k nmu piblížil,

podlehl vlivu a pitažlivému pvabu jeho mocné
povahy. Byl z tch, jimž se oddáváme a pro

nž se obtujeme.
Po zapovdí »Annál« Arnolda Rugea

v Drážanech a »Rýnské Gazetty« Karla

Marxe v Kolín, založili tito dva nmetí spiso-

vatelé v Paíži v 1844. »Deutsch-franzo-
sische Jahrbuecher«, revue, kde spolu-

pracoval Bakunin; pak, po její zaniknutí, vydal

H. Bornstein týdenník >Vorwaerts<, kolem
nhož seskupil A. Rugea, Karla Marxe, básníka

Herwergha, Michala Bakunina, Weertha, G. We-
bera, Dra Everbecka, J. Burgersa a Bedicha
Engelse. V této dob již Marx, jenž se rozešel

s Rugem*) a zasypával jej te invektivami a

urážkami, poal vésti s Bakuninem tichou válku

papírovými kulemi, kompromitujicími lístky, po-

cházejícími kdo ví odkud a majícími zabíjeti

jistji než nejživjší a nejhlunjší polemiky.

Zvláštní píležitost naskytla se záhy tomuto mistru

v pomluvách, že mohl navždy otráviti život po-

estného lovka, jenž podal o své politické

loyálnosti a revolucionáské poctivosti dkazy
aspo stejn jisté a jist skvlejší než kdy se

své strany podal je Karel Marx.

Poátkem 1845, kdy Marx zabýval se juž

tajn pipravováním jedu na Bakunina, vydal

car ruský na návrh vedoucího senátu úkaz,

oznamující, že > vzhledem k tomu, že šlechtici

Golovin a Bakunin vydali ve Francii revolucio-

náské spisy proti ruské vlád a vzdor opto-
vaným vyzváním nevrátili se do své vlasti, pro-

hlašují se za zbavené všech práv obanských a

*) Marx vždycky pomlouval a hanl své protivníky

;

jeho polemiky s Arnoldem Rugem, bratry Bauery,

Karlem Giiinem, Proudhonem, Hercenem, Willichem
a Karlem Vogtem jsou vzory, abych tak ekl nízké

zlomyslnosti a znamením zlovolnosti, jež pekonala
jen jeho ohyzdná kampa proti Bakuninovi. — Nejen

však v polemikách se svými protivníky hanl a po-

mlouval Marx, i v dílech ist vdeckých, jako Ka-
pitál, cítil zlomyslnou potebu vsouvati hanlivé po-

známky na adresu tch, kdož se mu nelíbili. Tak
lze ísti na stránce 613. v prvém vydání Kapitálu
velmi málo lichotivou poznámku pro *polorusa a

dokonalého moskevce Alexandra Hercena, jenž se

domníval, že pomocí ruské knuty pivodí regeneraci

Evropy. « Toto místo bylo bohudík potlaeno od 2.

vydání knihy.

šlechtických, že všechny nemovité statky, které

mají v carství, skonfiskují se ve prospch státu

a že, budou-li nkdy dopadeni na ruském území,

budou vyvezeni na Sibi, aby tam zstali vypo-
vzeni po ostatek svých dn.« V dopise ze dne
27. ledna 1845 poslaném Reform vyjádil

se Bakunin vzhledem k tomuto úkazu takto:

>Mé osobní stanovisko je zcela prosté. Od
svého pobytu v Nmecku a ve Švýcarsku byl

jsem udán u vlády ruské iako dvrný pítel

nkolika nmeckých publicist náležejících radi-

kálnímu hnutí, jako autor nkolika lánk po
žurnálech a pedevším jako stranník polského

národa, tak ušlechtilého a tak nešastného a jako

rozhodný nepítel ohavného utlaení, jehož je

stálou obtí, ze samých to vcí jist velmi málo
zloinných, nicmén však postaujících, aby roz-

hoily vládu, která, jako naše, je tak žárlivá

na lásku a respekt svých poddaných. Tož do-

stal jsem brzy rozkaz vrátiti se do Petrohradu

a vyhrožovalo se mi pro pípad neposlušnosti

celou písností zákon. Vdl jsem, co mne e-
kalo, kdybych se vrátil, ale, dávaje pednost
volnjšímu vzduchu západní Evropy ped dusivou

atmosférou Ruska, dávno jsem pojal pevný úmysl

zíci se vlasti. Odpovdl jsem tedy jasným od-

mítnutím, jehož všechny dsledky jsem pedvídal;

nebylo mi neznámo, že podle zákon, které

vládnou v mojí vlasti, spáchám vlády nepo-

slechnuv skoro zloin urážky velienstva. Nemám
tedy pro naíkati nyní nad úkazem, jenž prý

mne zbavuje šlechtického titulu a vypovídá do

Sibie tím spíše, ježto pohlížím na první z obou

trest jako na skutené dobrodiní a na druhý

jako na dvod, abych si blahopál, že jsem ve

Francii.

«

Bakunin nemohl si blahopáti dlouho k té

šastné okolnosti, že mohl žíti v Paíži; ruská

vláda brzy vyzvala Francii, aby ho stále pro-

následovala. Stalo se tak následkem slavné ei,
kterou promluvil ped velkým shromáždním
Polák v ulici Saint-Honoré 352. dne 29. li-

stopadu 1847. V neuveejnném list, jejž po-

zdji o této vci napsal, vyjádil se takto:

>V msíci listopadu 1847 shromáždili se polští

emigranti pebývající v Paíži, aby dle svého

zvyku oslavili výroní den své revoluce. Byl

jsem juž vypovzen, a že jsem se poprvé ob-

jevoval ped veejností, použil jsem této píleži-

tosti a pronesl jsem e, abych objasnil pravdu

pro mne víc než jindy nepopiratelnou, že totiž

mezi zájmy carského císaství a zájmy ruského

i neruského obyvatelstva, jež v sob uzavírá,

jest absolutní rozpor, že carská moc je v nepí-

mém pomru s jeho svobodou, s jeho vlast-

nictvím a s jeho blahobytem a že následkem

toho triumf polské revoluce, jenž by byl býval

smrtelnou ranou pro toto císaství, byl by do-

brodiním pro jeho národy. Vycházeje z tohoto

pesvdení nabídl jsem Polákm jménem ruské

demokracie revoluní alianci. Pedmt mé ei
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Mikuláši, jehož železná ruka tísnila stejn nás

všechny, jednal jsem s ním tedy ponkud zle,

i spíše jednal jsem s ním podle zábluhy po-

jmenovav ho katem nesmírného potu obtí.

Nepedstavoval jsem si tehdy, že by car Mikuláš

mohl býti pekonán na této cest krve a bahna.

Alexander II., jeho nástupce a syn vynasnažil

se ukázati nám možnost toho, nebo v pti po-

sledních letech své vlády od 1862 do 1867 dal

napadnouti, uvzniti, vypovdti, muiti a pobiti

nevinných a šlechetných obtí polských i ru-

ských, muž, žen, dtí a starc desetkrát víc,

než jeho strašlivý otec oprávnn proslulý svou

hrubostí uinil po dobu své vlády, jež trvala

pes ticet let . . . V dob, kdy jsem promluvil

svj první speech, zdála se Francie kráeti v plné

reakci. P. Guizot a p. hrab Duchátel byli mi-

nistry, jeden zahraniním, druhý vnitra. Vyšed
z revoluce Ludvík Filip systémem korupce chyte
kombinovaným a zrun užívaným zdemorali-

soval konen za sedmnáct let tak dokonale

ohromnou vtšinu z 30.000 voli, kteí tvoili

tehdy to, co se nazývalo legální zemí, že sn-
movny stavše se otrokynmi vlády, jako jsou

jimi ješt dnes, odhlasovávaly slep vše, co na

nich ministi žádali. Vláda opírajíc se o tuto

zkorumpovanou vtšinu domnívala se, že se

mže beztrestn posmívati potebám, utrpením

a jednomyslné nespokojenosti národa tí milion
lidí, zbaveného politických práv a bylo zejmo
již, že ve vnitru Francie bére na sebe všechny

známky vlády despotické. Za hranicemi p. Guizot

pyšný, že uzavel španlský satek, s nímž do-

mníval se vraceti se k starým tradicím veliké

politiky francouzské a navázav vládu Ludvíka
Filipa na vládu Ludvíka'" XIV.

J? — |

p. Guizot,

pravím, zniil alianci anglickou, již veejné mí-

nní považovalo za podmínku liberální politiky,

a snažil sefze všech sil, aby si získal vdk tí

despotických 'dvor ' severních. To byla doba
války radikálních kanton švýcarských proti

Sunderbundu a prvních symptom povstání vlaš-

ského. Diplomacie svaté aliance profitujíc z otro-

ckých disposic francouzského ministra, uzavela
s ním smlouvu proti evropské svobod.

«

!§ Mluv jménem nejosvícenjší ásti ruského

lidu volal Bakunin ke svým polským bratím,
jak to uinili kdysi, v 1824, šlechetní mued-
níci dekabristití za tím úelem, aby spolen
potírali despotism a tyranii a vrátili svobodu a

neodvislost šedesáti milionm lidí sehnutým pod
železnou pstí a konil své plamenné vyzvání

tmito slovy: >Shoda Ruska a Polsky je dílem

nesmírným a hodným toho, abychom se mu v-
novali cele. To emancipace šedesáti milion
obyvatel, to osvobození všech národ slovan-

ských, jež sténají pod cizím jhem, to konen
zmar, definitivní zmar despotismu v Evrop. A
tedy pijde ten veliký den shody — den, kdy
Rusové spojení s vámi týmiž city, bojující pro

tuže vc a proti spolenému nepíteli, mají právo

zahlaholiti s vámi vaši národní píse polskou,

tu hymnu slovanské svobody: »Ješté Polska ne-

zhynula!*

Tato e, uveejnná 5 prosince 1847, mla
nesmírný úinek. Ministerská rada na formální

žádost ruského vyslanectví naídila vypovzení
Bakunina. Ten chtl poznati zdvodnní vypo-
vídacího naízení; na jeho dopisy však nebylo

odpovdno. Hippolyt Vavin adresoval p. Gui-

zotovi prudkou epištolu oznamuje mu svj úmysl

ho interpelovati a prohlašuje, že nepestane re-

klamovati odstranní zákona o podezelých,

smutného to ddictví po Directoiru. Ve sn-
movn pair dne 10 ledna 1848. tázal se hrab
Alton Shee ministra, zda-li ustoupil požadav-

km ruského vyslanectví anebo jednal v návalu

spontánní servilnosti a zdali to byla od ped-
sedy ministerské rady poslušnost nebo galanterie.

Na to dne 4. února pi debat o interpelaci

Hippolyta Vavina a Ferdinanda de Lasteyrie

citoval president p. Guizot následující vtu z ei
Bakuninovy: » Chtli by, pánové, abyste nazý-

vali cara Mikuláše svým bratrem, jeho utlaitele,

nepítele nejzarytjšího, nepítele osobního Pol-

sky, kata tolika obtí, toho, jenž vás pronásle-

duje s pekelnou vytrvalostí, jak z nenávisti tak

z politiky,* a pravil, že toto místo a jiná po-

dobná odvodnila vypovzení autorovo, kdežto

p. Duchátel mluvil o ruském revolucionái s vý-

razy dvojsmyslnými a opovržlivými. Když byl

upozornn na zjevný odpor mezi obma emi
ministerskými, omezil se v odpovdi na tato

slova stejn urážející Bakunina: »Co se týe vy-

povzení, mla vláda dvody velmi vážné, aby
ho naídila, a já nemohu, aniž smím tchto d-
vod uvésti.* Bakunin psal ihned z Bruselu,

kamž se byl uchýlil, list hrabti Duchátelovi,

v nmž želel nikoli prostedku, jehož se proti

nmu užilo a jejž shledával zcela pirozeným,
nýbrž narážek ministra vnitra v jeho odpovdi
interpelantm. Pak vyzval ho veejn, aby udal

jediný dvod jeho vypovzení, jenž by nebyl

estný. Ministr dle svého zvyku neodpovdl a za

trnáct dní revoluce smetla ho s vlády i s ostatními.

Co bylo za narážkami ministrovými ? Zcela

prost toto: Vláda požádala za informace
o Bakuninovi p. Kiseleva, pedstavitele Ruska
v Paíži, a ten odpovdl: »To lovk, jemuž
nechybí talent; používali jsme ho, avšak dnes

zašel píliš daleko a my nemžeme déle trpti

jeho pítomnost v Paíži. « Týž Kiselev ostatn
pokoušel se rozšíiti v polské emigraci povst,
že Bakunin není nic více a nic mén, než ruský

agent.:; Nuže, kdo to byl p. Kiselev? Intimní

pítel rodiny von Westphalen — a Jeny von
Westphalen vdala se za Karla Marxe.

11.

Bakunin zstal jen msíc v Bruselu, odkudž
psal Herweghovi a Anenkovovi, že Marx, Engels
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a Bornslacdt, kteí ped ním pišli do Belgie,

oddali se tam svým obvyklým intrikám, že

v tomto ovzduší lži a hlouposti nebylo možno
voln dýchati, že zstával stranou a za žádnou

cenu nechtl dáti se zapsati do Spolenosti ko-

munistu, kde tito mšátí demokrati nmetí
se dorozumívali a uzavírali své malé komploty

proti všem, kdož se jim nelíbili. Bakunin byl

pirozen terem jejich útok nejperfidnjších.

Pi zvsti o únorové revoluci pospíšil si vrátiti

se do Paíže a zdržoval se mezi horaly Caussi-

diery na pedmstí Saint-Antoine. Poátkem
dubna úpln zklamán, jak se nkolikrát vyjádil,

odjíždl do Vratislavi chtje býti v blízkosti

Ruska, na cest však zastavil se ve Štrasburku,

ve Frankfurt, v Kolín, v Berlín a v Lipsku

Nepíšíce Bakuninova životopisu zmiujeme se

jen, jinak se nezdržujíce, o tchto rzných a

dležitých etapách jeho cesty. Jest nám však

íci, že v Kolín oddlil se úpln od Marxe

pi píležitosti ptky, kterou tento ml s básní-

kem-revolucionáem Herwerghem. V nevydaném
rukopisu vypravuje o této vci:

»V 1848 nastal mezi námi rozpor v mínní.

Jest mi íci, že pravda byla spíše na jeho stran

než na mojí. Zakládal sekci nmeckých komu-
nist v Bruselu i v Paíži a jsa sdružen s komu-
nisty francouzskými a nkolika komunisty an-

glickými, utvoil podporován svým pítelem a

nerozluným soudruhem Engelsem první mezi-

národní sdružení komunist z rzných zemí

v Londýn. Tady zredigoval spolu s Engelsem

jménem tohoto sdružení spis neobyejn pozoru-

hodný, známý podejménemK o munistického
Manifestu. Stržen opojností revoluního hnutí

v Evrop byl jsem spíše zaujat negativní než

positivní stránkou této revoluce, ili spíše pova-

lením toho, co bylo, než stavním a organisací

toho, co mlo býti. Pece však ml jsem v jed-

nom bod pravdu proti nmu. Jako Slovan chtl

jsem emancipaci slovanské rassy ze jha nme-
ckého revolucí ili zniením ruské, rakouské,

pruské a turecké íše a reorganisací lidu ze

zdola nahoru, jeho vlastní svobodou na základ

úplné rovnosti hospodáské a sociální a nikoli

silou autority, a by se nazývala sebe revolu-

njší a byla opravdu sebe inteligentnjší. —
Již tedy rznost systému, jež nás dnes dlí zp-
sobem nyní zcela mnou promyšleným, rýsovala

se tehdy. Moje ideje a moje aspirace musely

se velmi nelíbiti Marxovi pedn proto, že ne-

byly jeho, a pak proto, že jako nmecký vla-

stenec neuznával tehdy, jako neuznává ješt

dnes práva Slovan, aby se emancipovali ze jha

nmeckého, domnívaje se dnes jako tehdy, že

Nmci jsou povoláni, aby je »civilisovali«, ili

aby je dle libosti nebo násiln germanisovali.*

Shledáváme se na to s Bakuninem ve Vrati-

slavi, kde pobýval déle, súastuje se inn,
teba nikoli zjevn, prací Demokratické spole-

nosti a prací polsko-slovanského Konventu, jenž

sídlil v tomto mst. Zde také po jeho návratu

ze slavného slovanského sjezdu v Praze postihla

ho nová pomluva Marxova.

»V 1848, praví v jiném rukopise, na prvním

sjezdu slovanských národ v Praze, sjezdu, jejž,

budiž pipomenuto, svolal hrab Thun, Palacký

a Rieger za úelem reakcionáským, totiž tím,

aby byl utvoen pod žezlem habsburským mocný
eský stát utlaující jako stedisko nové rakou-

ské monarchie, jenž však spojenými našimi sna-

hami dík pedevším revoluní nálad lidu a

pražské mládeže zaujal stanovisko diametráln

opané, takže byl bombardován a rozprášen ra-

kouskými pluky, — na tomto sjezdu potíral

jsem vášniv a rozhoen stranu panslavistickou,

totiž stranu petrohradského protektorátu a pro-

hlašoval jsem drazn nutnost zniení císaství

všech Rus jak vzhledem ke svobod Evropy a

vzhledem k emancipaci Slovan od Rakouska a

Turecka, tak i vzhledem k vlastni emancipaci

ruských národ, kteí dusí se v této íši jako

ve strašném vzení. Je také pravda, že bez-

ohledn k požadavkm nmeckým a k poža-

davkm úednického i úedního Ruska prohla-

šoval jsem i nutnost zniení císaství rakouského

a království pruského, a to. to, co vlastenci

nmetí konstituní a demokratití nikdy mi

nechtli prominouti, ti, kteí o niem jiném ne-

snili na národním shromáždní ve Frankfurt a

na všech místních shromáždních nmeckých
stát než o rekonstituci veliké své íše germán-

ské, spojujíce s ní stále ve svém snu instituce

liberální a demokratické, jež se pece nesrovná-

vají s existencí takové íše.* Viktor Bav
(Pokraování)

Anarchistická literatura

Fernand Pelloutier: Histoire des Bour-
sesduTravail: Origine, Institut i on,

Avenir. Ouvrage posthume. Preface par

Georges Sorel. Notice biographique par

Viktor Dave. Un volume, in 18° avec le

portrait de 1'auteur. Paris. Librairie Schlei-

cher freres, éditeurs 15., rue des Saints

Pereš, Paris, VI Frs. 350
Ernest Girault: Un probléme poignant

(L'Aliénation mentale et la Séquestration arbit-

raires) Petite Bibliothque des Universités

Populaires. En vente au »Libertaire«, Paris,

15., rue Orsel —-20

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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Otevený list p. J. S. Macharovi

Obane,
váhal jsem nkolik okamžik s tmito veejnými

ádky. Pemýšlel jsem, zdali by nebylo lépe,

aby básník a revolucioná pímo a beze svdk
apeloval na básníka a lovka. Ale jedno roz-

hodlo: Chci býti slyšán v eském vzduchu Ni-

koli z ješitnosti, nikoli ze ziskuchtivosti, jichž

neodvážil se mi vyísti žádný náš dareba, ale

prost z toho nezdolatelného a znova a znova

se vracejícího zájmu, jejž mám pro tuto zemiku,

do jejíž pdy proklatá nutnost dala vzrsti mému
koání, z toho záimu, jejž sám asi dobe znáte

a jenž velí nám pracovati, velí vykiknouti, když

atmosféra je dusivá, nebo když niemové a tupci

vyhrávají bitvu.

Nuže, etl jsem Váš otevený list adresovaný

pražskému arcibiskupovi. A zbyl mi nepíjemný
pocit, jejž vyvolává politická pósa, tím nepí-

jemnjší, že ho vzbudil básník, jejž jsem tolik

let miloval, a lovk, jejž jsem až dosud ml
v úct. Zmizela mi illuse o sladkém pirátu.

A vidl jsem jen, kterak v masce sentimentál-

ního, pepoestného, starosvtského bonhomma
jdete stžovat si u vrchnosti . . .

Obane,
takové otevené listy k mocným tohoto svta,

na nž odpovdi neekáme a o nichž víme, že

zstanou oslyšány, píšeme obyejn tehdy, když

chceme zvlášt markantním zpsobem upozorniti

veejnost na pravé vinníky njakých zloin, na

vinníky tam nahoe. Psal jste s podobnými in-

tencemi. Obvioval jste ze zloin. Ale práv
to, jakým zpsobem, s jakou maskou jste

obvioval a to, z e h o jste obvioval, mne
pobouilo, naplnilo úzkostí a želem, teskným
pocitem, že jeden z posledních zdravých mozk
kalí se podivným šílenstvím.

Pes deset let již namáhá se Vám blízká re-

alistická klika pozdvihnouti v eském svt per-

sonam sacrosanctam, modlu a všespasitele. To
Vašeho pítele, T. G. Masaryka. Nejsmšnjším
i nejohyzdnjším zpsobem plní kadidelnice úvod-

ník šarlatánskou chválou, která bije do tváe
všemu tomu kriticismu, jímž práv realisti tolik

dobrého pro eský život vykonali. Ale my,
kteí trochu v Cechách myslíme, ztratili jsme

víru v modly i bohy, ztratili jsme ji také mnohdy
zásluhou Vaší a Vašich politických pátel. S kri-

ticismem, jemuž jste nás uili, jdeme vstíc všem
osobám a vcem, i tm, jež jsou nám osobn
nejmilejší. A tu vidíme v T. G. Masarykovi jist

duši poctivou a lovka vážného a upímného.

Tyto jeho vlastnosti ovšem rozumly by se snad

samy sebou v lepším svt; u nás zatím zstá-

vají výjimenými a lovka nad jeho okolí po-

vznášejícími. Tedy mají také naši úctu. Ale ne-

zastavují a nesmjí zastaviti náš kriticism. Ne-

mohou uiniti svtového genia z filosofa málo

originelního, nemohou povznésti povrchního my-
slitele na hlubokého uence, nemohou promniti

moralisujícího žurnalistu ve velebného apoštola,

nemohou vezdy nešikovného a nešastného po-

litika postaviti na piedestal státnického vhlasu.

Nemohou tak uiniti s nikým a neuiní toho

ani s T. G. Masarykem. V tuto vc neteba

konen ani zasahovati, prožili jsme juž nej-

šastnjší dobu Masarykova kultu; dnes je

v úpadku na celé áe. Nco jiného nás však

ohrožuje. Slyšeli jsme v poslední dob od prof.

Masaryka tesklivé projevy duševní dekadence,

projevy náboženského poblouznní a staecké

povrivosti. A vidíme, kterak se strany prof.

Masaryka a jeho kliky pracuje se nevdomky
snad k tomu, aby náš život byl rozeštván n-
jakým umle vykonstruovaným fantomem »ná-

boženské otázky «. Poínaje nešastn nafouklou

aférou Hilsnerovou, která jen probudila a po-

sílila antisemitskou náladu našeho lidu a politi-

ckým štvám dala píležitost státi se populár-

ními, vyvolává se nábožensko-politická aféra

za aférou a z každé vychází klerikalism jako

vítz. Klerikalism roste, roste a roste a z Vaší

strany vtlouká se eskému lovku do hlavy

jiný klerikalism, podivná medicína vyichlého

kesanství a bezkrevného moralistického huma-

nismu. Proti tomuto pramenu morálního mrzáctví

se ozývám.

Váš otevený list vyšel z tohoto pramene,

Je to první Váš projev nesoucí jeho neisté

stopy. Chci však viti, že jste si nasadil masku,

vycházeje obtovat své jméno pro svého pítele.

Ale kterak odpornou je tato maskal jako pochop

voucí jste mi pipadal, jenž objevil crimen

laesae Majestatis a vláí vinníkem ped soudnou

stolicí vrchnosti z milosti boží. Jako pochop po-

krytecky rozhoený, žvatlající o »naší« církvi

a o ••> našem* spasiteli, aby podal dkaz dobrého

svého smyšlení, své loyality, své poestnosti.

Což byste byl nenašel estnjší a vkusnjší zp-
sob, když už se jednalo o to, nafouknouti ne-

patrnou, bezvýznamnou demonstraci, takové malé

vzklíení setby, zaseté prof. Masarykem samot-

ným, nafouknouti je na dležitou událost pro

trochu té reklamy ? i víte opravdu, že tato

demonstrace byla výjimen bohaprázdným skut-

kem, ním mnohem horším než kterákoli

jiná demonstrace proti té neb oné osob Do-
mníváte se, že poheb je úctyhodnjším aktem

než na p. universitní pednáška, pi níž také

se provádjí demonstrace, aniž by se zvlášt

odsuzovaly ? i rozhodovala v tomto pípad
jen a jen osoba Masarykova, jednalo se jen



34

o crimen laesae Majestatis Toto poslední zdá

se mi nejpravdpodobnjším. Vaše jméno mlo
býti reklamou Vašemu píteli. Škoda, že jste pi
tom své jméno poskvrnil ošklivou posou senti-

mentálního mravokárce, za nímž skrývá se po-

litický agitátor.

Obane,
to je tedy mj úsudek o Vašem oteveném list.

Netázal jste se po nm, ale porozumíte snad,

pro ho veejn a hlasit pronáším. Vidím ne-

bezpeí, a ukazuji na ty, v jejichž díle má svj
poátek.

A ješt na konec: Genius Slovanstva odpustiž

Vám tuto nehoráznost: ». . . kteréžto (Masary-

kovo) jméno, . . . patí s jmény Tolstého a Sien-

kiewicze k nejslavnjšímu souasnému Slovan-

stvu. « Ze Vás pátelství vede k takovému ce-

nní T. G. Masaryka, to chápu ješt a doufám,

že všichni stízliví eští lidé se spokojí se sho-

vívavým úsmvem. Ale s Vaším vkusem, jenž

tlachavého Sienkiewicze povyšuje takto na pre-

stol slávy, s tím, vte, mám opravdovou sou-

strast. Kolik vzal jste mi, básníku, illusí!

V Olšanech, 20. února 1902.

Stanislav K. Neumann

eho žádáme od vyuování
Mezi snahami anarchist zaujímala a také jist

má zaujímati snaha po volném vyuování
první miste, nebo jest jednou z nejúinnjších
propagand evoluce. V posledních letech, kdy
s krásnou odvahou mnoho bylo podniknuto,

uinny byly také v tomto smru významné
pokusy: Tolstojem v Jasné Poljané, Reclusem

v Bruselu, Pavlem Robinem v Cempuisu, sku-

pinou Svobodné Školy v Paíži.

Aniž bych chtl stotožovati výchovu s vy-

uováním, myslím, že výchova má býti považo-

vána za pirozený dsledek vyuování. Nebu-
deme-li nikdy ukládati naše ideje píliš spe-

cielním, uzaveným nebo sektáským vychováním,

nýbrž budeme-li je pedkládati širokým, rozleh-

lým a kritice stále pístupným vyuováním, pro-

vede moc pravdy, jež jest naší silou, ostatní

bez pohoršení a bez nárazu. Naše vyuování
mlo by tedy obsahovati nestranné, dokládané

a srovnávací studium všech uení, i tch, jež

jsou našemu zcela protilehlé. To ostatn pravý

význam slova volné. Z loyální konkurence vý-

klad, inných bez nátlaku a strannickosti,

vzejde anarchistická skutenost voln a sama.

Tehdy naše vyuování bude moci býti nejúin-

njší hybnou silou pokroku svým pímým vli-

vem, jímž psobiti bude na vznik idejí a jejich

smr; mže se státi zítra pákou, jež pozvedne

svt a navždy povalí principy nám nepátelské:

zbablost vykoisovaných a pokryteckou mo-
rálku vykoisovatel.

Škola v soudobé spolenosti jest jen pedsíní
kasáren, kdež se dokonává dresura pro zotro-

ení. V soudobém školství tak hanebn niveli-

sujícím a potlaujícím chtli bychom potlaiti

ti hlavní híchy, z nichž pramení všechny soci-

ální bídy: disciplinu, program, tídní.
Disciplinu jako ploditelku petváky, po-

tmšilosti, lži.

Programy, zkušebné methody, fosilní pra-

vidla, mrtvá bemena, jež brání dítti ve všech

jeho individuelních tendencích: originalit, inicia-

tiv, pocitu osobní dstojnosti.

Tídní, závodní o vyznamenání, jež po-

bádá k útonému bhu do prvních ad a je

pvodním principem posvcujícím každou hier-

archii, vštpujícím opovržení k slabému, respekt

ped silným, prohlašujícím právo na zbablost
u ovládaného a právo na násilí u vládnoucího.

Proti vyuování universitnímu, jež více mén
akademické je daleko od života jej obklopují-

cího, je daleko svého dne — naše vyuování
musí býti celistvé, racionelní, smíšené,

Celistvé. — Protože má smovati k har-

monickému vývoji celiké bytosti a má podá-

vati úpln setzený a synthetický celek para-

leln vzestupující v každém poadí vdomostí
intelektuelních, fysických, runích a odborných
a sice od nejútlejšího vku.
Racionelní. — Protože má odpovídati

principm soudobé vdy. býti založeno na roz-

umu a nikoli na víe, na vývoji osobní dstoj-

nosti a neodvislosti a nikoli zbožnosti a po-

slušnosti, na povalení fikce, jež jest vnou a

absolutní píinou zotroení.

Smíšené. — Protože má úspšn podporo-

vati koedukaci pohlaví v stálém bratrském a

dvrném styku hoch i dívek, jež dodává sou-

boru mrav zvláštní upímnosti.

K tomu teba pipojiti vdecké vyuování
runí práci, jež má býti protiváhou pouo-
vání intelektuelného, s nímž je ve stálém vztahu

rovnováhy a reciprocity, a také vyuování
esthetické (kresb, hudb, umní), jež má
jist nemalou dležitost s hlediska celistvého

rozvoje.

Jako fysické zdraví spoívá ve funkci všech

orgán stejn zatížených a rostoucích, je zdraví

intelektuelní a morální výslednicí schopností

normáln se vyvíjejících a vesms sbíhajících se.

Výkiky rozhorlení a nadávky pedagog se

zarstajícím mozkem, jež bylo nám vyslechnouti

vzhledem k tomuto projektu revolucionáského

vyuování ve Francii, svdí, že mííme
správn. Naším nejvýmluvnjším a nejstrašlivj-

ším nepítelem je však jako vždy nedostatek

penz. Tato mocná píina brání hlavn našim

snahám, jež týkají se vyuování dítek. Kursy



35

dosplejších trvají vedle lidových universit. Skoro

každý okres má svoji Bibliothque liber-

ta i r e. Je teba nelekati se poátených nezdar.

Jest nám jíti trpliv ku pedu a musíme býti

odhodláni neopouštti za žádných okolností ten

dobytý kout autoritáské pevnosti, v nmž m-
žeme zítra uiniti prkop. Jedná se nám o dílo

dlouhého dechu, na nmž teba houževnat a

bez ustání pracovati.

Hovoiti o sociologii, materialismu, spiritua-

lismu, umní a literatue jest velmi pkné. Ješt
lepší však jest obrátiti se k dítti, povzbuzovati

vývoj jeho iniciativy, vštpovati mu hluboký

pocit jeho dstojnosti, ochrániti ho ped zbab-
lostí a lží, ušetiti ho hloupých pedantských

rozmar, pedvésti jeho zraku všechna pro a

proti sociálních koncepcí a vydati ho pak
podle jeho chuti osudm boje, to sotva zaaté
veliké dílo, jež bychom mli provésti. Máme-li

jednati logicky a vytrvale, musí nám býti dílem

zítka.

Emil Janvion

Roman Hašek:

Credo

Je starý pánbu ješt živ i celá jeho sláva,

on živí ptactvo nebeské a chudým krku dává —
jde všecko starým poádkem a všecko podle práva.

Vše ostatní ti necháno, co nepohltí dan —
mj v svaté úct vrchnosti a tlusté sluhy pán
a podle starých tradicí svj kíž nes odhodlan!

By lovk ráj si zasloužil, tak málo teba k tomu:

své denní pivo v klidu pít, jít ped plnocí dom
a v pamti mít ohe zlý, jenž padal na Sodomu.

V snech cudných možno blažen spát na pro-

hátých ložích —
jen spte, dobí kesané: Jsme všichni v rukou

božích!

Ta slova jsou má nadje, má ochrana — mj
kožich!

O dtech bez konfese

V letošním ísle 7. »ervánk* povšimnul

jsem si následující odpovdi v listárn redakce:

Krásné Bezno O. Nejde to. Jen tehdy,

když vystoupí rodie z církve ped naro-

zením dítka, nemusí je ktíti. Pro dti to

nemá významu, ponvadž i dti rodi bez-

konfesijních musí choditi do hodin nábo-

ženských. —
Upozoruji v této odpovdi na vtu: »Pro

dti to nemá významu*, nebo považuji toto

tvrzení v souvislosti s ostatním za zcela ne-

správné, ano i do jisté míry povážlivé. Vy-
svtlím.

Mli bychom býti pamtlivi toho, že, pijí-

máme-li bezkonfesielnost, nekonáme tím jen akt

odpovídající našemu svdomí, ale že béeme na

sebe i povinnost provádti dsledky tohoto aktu

a jednati dále v duchu, jehož byl projeven:.

V pípadu pak, že jsme otci rodiny a zvlášt

tehdy, když mohli jsme i své dítky vymaniti ze

jha té neb oné konfese, jest nám uvdomiti si,

že jsme tímto aktem vypovdli boj soudobým
pomrm a že musíme tento boj vésti neúnavn
a staten. Naše dti v pípadu, že jsou také

bez vyznání, musí se státi píkladnými vzory

výchovy, která nepotebuje nadpozemské fikce

a která ví, že zvyk mravní istoty dá se i dí-

tti vštpovati bez pomoci náboženství.

Ta okolnost, že dít, a musí býti dle zákona

nkterému státem uznanému náboženství vyueno,
zstává pece de facto bez vyznání, nejen že

není bez významu, nýbrž naopak má, nebo

aspo mže míti význam veliký, a to nejen pro

to neb ono dít, ale i pro celý náš antiklerikální

boj. Je teba jen, abychom zákon této íše

cele využili pro svou vc. Tu, pokud se dtí

týe, umožují nám tyto pedevším dáti vyuo-
vat dít náboženství jinému než jest oficielní

náboženství školy. Této výhody musíme použiti

všade, kde není spojena se znanjšími penž-
ními výlohami. Je pravdpodobno, že uitel ná-

boženství menšinového, abych tak ekl, pochopí

lépe naše intence než oficielní katecheta, juž

i z toho dvodu, že to u nás nebude knz ka-

tolický. Maje více pochopení pro náboženskou

snášelivost vyjde nám snáze vstíc a nebude se

snažiti vštpovati dítti proti naší vli nco, co

my považujeme za duševní tmu.

A to jest juž výhoda znaná. Vyjmeme tím

dít z pímého i nepímého vlivu oficielního

katechety, vylouíme každou možnost, aby ja-

kýmkoli zpsobem paralysoval naši výchovu a

pedem vyrazíme mu z ruky zbran, jimiž by

chtl nepímo naše dít týrati.

Ale i tehdy, když z ohled finanních nebude

nám možno dáti vyuovat své dít nkterému
náboženství menšinovému a když bude zákonem

nuceno setrvati v náboženských hodinách ofici-

elních, má to význam, má to veliký vý-

znam, že naše dít jest bez vyznání. Samy
zákony odlišují ho od ostatních. Nesmí súast-

niti se jakýchkoli církevních obad, nesmí ob-

držeti známku z náboženství, jemuž je vyuo-
váno. Tu ovšem hlavn jest nám pochopiti, že

vedeme tímto zpsobem drobnou kulturní válku.
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Jakmile pošleme své dít, jež jest bez vyznání,

do školy, kde bude vyuováno oficielnímu ná-

boženství, musíme míti na pamti úkol, jejž

jsme si dobrovoln uložili, a musíme pedsevzíti

si provésti ho s- bezohledným klidem. Nebojme
se té myšlenky: dít bez vyznání vcházejíc do
dnešní školy vchází do nepátelské pevnosti.

Najde-li tam i sympatie — u obanského uitele

na p. — zstanou tyto pi dnešním vlivu kle-

rikalismu na školu hodn platonickými. Na nás

však jest, aby ani vlásku nebylo mu zkiveno
nespravedliv, na nás jest, aby do posledního

puntíku jednalo se s ním tak aspo, jak chtjí

tomu zákony. Nebo stojíme-li tady na pd
zákonné, musí tyto zákony pro nás cele a ne-

'

stenen platiti. Tedy, rodiové dítek bez kon-

fese: Vaše dítky nebudou pítomny modlitb
ped vyuováním a odejdou ped modlitbou po
vyuování. Vaše dítky nevejdou proti své a vaší

vli do chrámu. Vaše dítky nesúastní se žád-

ného církevního obadu, žádného církevního

prvodu, žádné církevní demonstrace. Vaše dítky

neobdrží známky z náboženství, jemuž budou
vyuovány Ale nad to ješt: Vaše dítky nesmí

stihnouti nejmenší opovržení, posmch, urážka

od kohokoli a hlavn ne od katechety nebo
klerikálního uitele. Vaše dítky nesmí utrpti

jakékoli sebemenší újmy proto, že jsou bez kon-

fese. A na vás jest, abyste v takových pípa-
dech vedli obranný boj svj do nejzazší kraj-

nosti. Ovšem s klidem a rozvahou, abyste zby-

ten nestžovali svému dítti jeho postavení,

abyste nevyráželi sob samým zbra z ruky a

nepišli do konflikt s paragrafy trestních zá-

kon.
Kdyby tedy jednalo se i jen o tento náš boj

se zklerikalisovanou školou, má otázka dtí bez

konfese juž svj veliký význam. Ale ona má
ješt další dva veliké významy. Pedn ten, že

vedeme-li boj o bezkonfesielnost svých dtí, ve-

deme ho pro morální jejich zdraví, nebo se do-

mníváme, že i tehdy, když jim nebudeme moci
poskytnouti dobrodiní celistvé racionelní výchovy,

uiníme juž mnoho pro jich mravní istotu, po-

skytneme-li jim možnost hledti postupn stále

krititji a krititji na poblouzení náboženská . . .*)

Další veliký význam konen vidím v tom,

že dít bez konfese stává se živou pomckou
naší propagandy. Jeho píklad pinutí ku pe-
mýšlení rodie i dti. Naše dít bude stálým

protestním výkikem proti lživé výchov a mže
býti i vzorem výchovy nové, volné a racionelní.

Záleží ovšem na rodiích, aby nieho neopome-
nuli, co této naší propagand dodá vážnosti,

dstojnosti a mravní síly. Jest jim míti na pa-

mti, že jejich dít je svdectvím jejich názor,

svdectvím, k nmuž je upeno na sta oí,

*) V tomto lánku nelze se ovšem šíiti o vcech
výchovy. Uveejnili jsme již a budeme stále uveej-
ovati o výchov lánky, osvtlující anarchistický
názor ve všech smrech.

z nichž mnohé a mnohé radostn by uvítaly

jeho nezdar.

Zklerikalisovaná mšácká spolenost snažíc

se uzmouti nám dti ví, že by nám tím vzala

budoucnost. Dle toho jest se nám chovati.

A proto nejmén nám smí pijíti na mysl, že

by otázka bezkonfesielnosti našich dtí nemla
významu. Antikrist

Terst a Barcelona

Z duše jsou mi odporný dv vci, jež pravi-

deln se vyskytnou, kdykoli tee krev v sociální

válce. Je to jednak pokrytecky sentimentální

fukání nad prolitou krví, jednak zneužívání

této krve ve velkohubém bombastu demagog.
O této vci mlo by se pece více než o em-
koli jiném mluviti bez frásí, pímo a upímn.
Vyžaduje toho nejen tragika takového okamžiku,

ale i jeho píkladný význam v lidské historii.

Jist krev dlník, kteí svádjí první bitvy

za osvobození lidstva, je ním drahocenným.
Ale prokazuje se málo úcty tm, kteí padli,

když petváliv se fuká nad jejich mrtvolami

anebo když krve jejich zneužívá se k tomu, aby
enický tlach politických šarlatán nabyl lesku

a zvunosti. Ani však tehdy, jsou-li tyto náky
a tyto fráse upímné, nesouhlasím s nimi. Dl-
nictvo jdoucí za sociálním pevratem stejn jako

všichni, kdož kdy zápasili za svobodu myšlení,

ví, že !na této cest byla, jest a bude krev pro-

lévána, dokud budou svdomí, která se nepo-

drobují, a vlády, které násilím chtjí podrobo-

vati. A dokud budou ti, kdož na povel vraždí.

Ovšem, jist je nutno ukázati na vrahy, jist je

nutno kieti po mstech i ddinách: Asassini!

Ale pedevším je teba tázati se, co bylo zí-

skáno, eho bylo dobyto, v jakém pomru jsou

obti k úspchu bitvy.

Ze tyto vci nevzalo v úvahu » Právo Lidu<

pi své netopýí politice, že e jeho šéfredaktora

na Steleckém ostrov byla vzorem farisejské

deklamace — tomu juž se nikdo z nás nediví.

Z té strany neekáme nic, nechceme nic, nev-
íme niemu. Pekvapen však, opravdu pekva-
pen, byl jsem ním jiným. Mužnými a krás-

nými slovy, jež jsou u nás tak vzácná, hlavn
tehdy, jedná-li se o sociální otázku. Pipravil

mi toto milé pekvapení mšácký list — » Samo-
statnost*. Pette si v . 15. t. r. lánek »Drahé

vítzství dlnické.* A zapamatujte si tyto mužné
— nikoli fukavé — , tyto prosté — nikoli bom-
bastické — vty:

». . . Protitlak vyvolaný vojenským masakro-

váním terstským bude zaznamenán v djinách

sociálních jako pronikavý a úinný úspch.
Úspch zbrocený sice krví nesetných obtí, ale

zárove úspch, požehnaný kýženým výsledkem

pro místní stávkující a dalekosáhlými výhodami,
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jež ze stávky terstské odnese všechno dlnictvo

za vc svou v tomto stát . . .

. . . Ve stávce této nucen byl kapitulovati ne-

jen nenasytný kapitalismus, ale i nejbezpenjší

jeho podpora dosavadní: autorita státní. Fak-

tická i mravní porážka obou tchto dosavadní

ád státní i spoleenský udržujících myšlenek

nemohla býti ani úplnjší. A to práv je na

celém prbhu a výsledku stávky terstské nej-

cennjším a nejvíce povznášejícím. Vítzstvím

terstským je ukázána cesta . . .

. . . Výjimeným stavem a náhlým soudem
deklarovali státníci rakouští stávku terstskou na

vzpouru, na revoluci. Djiny oznaí ji za revo-

luci, která mla úspch. A úspch byl vždy a

bude vždy nejdležitjším momentem, dle nhož
mí a ídí se každý pokrok v pítomnosti i v bu-

doucnosti.

A pro toto všechno je pro nás stávka terst-

ská událostí, ze které ze srdce se radujeme a

kterou z duše blahoeíme!« —
Snad nebyly tyto ádky psány píslušníkem

radikáln pokrokové strany. Tuším za nimi žur-

naiistu-proletáe, jejž bych nemohl nazvati svým
pítelem. Ale a juž je psal pítel nebo nepítel,

jsou zde, jsou nepodepsány a tedy projevem,

za njž zodpovídá redakce, a co hlavní, jsou

mluvou v mšáckých listech u nás vzácnou.

Nechci tedy plýtvati zbytenými juž slovy, jen

upozorním ješt na náš pomr k terstskému

inu.

Stal se bez piinní všespasitelné sociální

demokracie, stal se proti její vli a pece —
jaký div! — znamená úspch proletariátu a ješt

víc: vyhranou bitvu revoluního socialismu. Vzklí-

ilo zde sém zaseté mezinárodním anarchismem.

Nemáme pro z jakýchkoli t. zv. > taktických

«

dvod to popírati. Žádné tajné spiknutí, ízené
dle mínní njakého potrhlého aristokrata taju-

plnou »velkoloží« v Alexandrii, ho nevyvolalo.

Byl to spontánní projev proletariátu, jenž po-

znal dík našim myšlenkám, jež nepotebují taj-

ných spolk, aby pronikly svt, jaké cesty ve-

dou ho k cíli. Naše myšlenka, tolik vysmívaná
sociáln demokratickými mandátolovci, myšlenka
všeobecné stávky vyhrála v Rakousku pí-
kladnou bitvu. To kií, kií tím více, ím
opatrnitji krí se naši autoritáští socialisti do
kouta.

Nepotebujeme tajných spiknutí, dobývajíce

svta. Víme, že postup našich myšlenek je ne-

zadržitelný jako nezadržitelnou je lidská evoluce.

Pokud toho dovolují národní povahy, jsme na
celém svt stejní. Rozumíme si jako dti téže

rodiny. A smutek druh našich v kterékoli zemi

je smutkem naším, jejich radost naší radostí,

plamen, který kdekoli vyšlehne, probouzí žár

i v našem nitru . . .

ervený kohout proletl Terstem, ervený
kohout mává kídloma v celém Španlsku*)
Eh, jak by mohli pochopiti vypoítaví politití

kupíci, jaká radost plní naše duše, když vidíme,

kterak Španlsko, stát, jenž se dopustil na na-

šich druzích nejstrašlivjších zloin, stát, jenž

zplodil novou inkvisici a krvežíznivého lotra

Canovase, otásá se ve svých základech! La
huelga generál! Všeobecná stávka! I tady ekáme
na její vítzství. Víme, že k nmu dojde. Zítra,

pozítí, za nkolik desítek let teba. Klidná,

neústupná, uvdomlá propaganda našich my-
šlenek staí, aby je uspíšila. Vždy všichni, kdož

nás potírají, pomáhají rám tak úinn. La huelga

generál! La huelga generál!

Brutics

Na vysvtlenou

Což, páni spisovatelé,

Vašeho nejsem druhu . . .

Proto jsem stál tak nesmle
ve Vašem ctném kruhu.

Vy Jste (jak ek' bych) takoví —
no — — uhlazení páni.

Já vyros bez vší výchovy

v prakách a snižování.

Do intimity Vašich sfér

nevnikal pokik lzy.

Já boulivý byl debatér

anarchistických schzí.

Do Vašich sn se dívaly

horoucn krásné dámy.

A já jsem študent zhýralý,

a strhaly m flámy.

Ne, nikdy jsem se nedostal

v spolenost slušnou dámskou.

(Snad, že jsem málo o to stál.)

Má láska byla krámskou . . .!

*) O španlském hnutí pineseme co nejdíve
lánek.
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Má e je hrubá jak mj smích

a jako moji známí.

A alkohol (to myslil bych!)

jemnosti nepidá mi.

Vím, z francouzských co román
lze vyíst elegance.

Však ert ví, kdy se dostanu

francouzské ku itánce.

Fr. Gelner

Macharovy knihy feuilleton

P. Machar sebral všechny své feuilletony a

lánky do tchto dvou svazk. Je hrd na vše,

co vyšlo vbec z jeho péra a stojí do dnes za

každým slovem. Pokládá své polemiky za d-
ležité dokumenty nejen celé literární epochy,

nýbrž i svého vlastního vývoje: »jedna chvatn
na papír hozená polemika poví o svém pvodci
víc než celá kniha básní. « Dobrá. P. Machar
ohlásil se jako polemik lánkem o Hálkovi. Do-
cela obyejná jubilejní essay dle známé šablony:

ta a ta díla byla dosud peceována, nestojí

však za nic, to a to dílo bylo dosud nedoce-

nno, a je to pravý skvost. (Podobn zroben

lánek o Celakovském.) Vlastenecké orgány a

staí autoi vzali si lánek p. Macharv za zá-

minku k optným útokm na mladou generaci,

která již ped nkolika lety zpsobila vlastní

pevrat. Padla dodaten slova » literární revo-

luce*, p. Machar je zdvihl a vindikoval sob
pro následující šarvátku Poal Gollem, Vrchli-

ckým, Schulzem a Krásnohorskou, porubal je,

pešel pes nkolik sem tam dobrých poznámek
o eském život a po nkolika více mén do-

brodružných exkursích politických, historických,

filosofických a umleckých k — Zákrejsovi a

Vlkovi a — pi tch již zstal. Tyto literární

marodéry strašil nihilistickou škraboškou, stavl

se (»rád a rafinovan«) ped nimi v posu pano-

vanosti, bohorovnosti, grandiosnosti atd., a-
stoval je akademickými i neakademickými vtipy,

snesl i takové nechutnosti jako jest Vlkoviáda
tvrtá (veršem) a vše to tím suchým, hladkým,

stále a stále stejným, úmorným stylem, tak pro-

stým vší vervy, bezprostednosti a prolínavosti,

bez nichž literární pamflet vypadá jako bez-

krevná nemluvata. Proísti druhý svazek — to

je cesta pouští, na které pijdeme jen na ti

nebo tyi skvlé oasy, jako jsou lánky o Goe-

thovi a Heineovi a pak nkolik prudších pole-

mických stránek. Jinak si mže leckterý gour-

mand mlsnouti i na vídeském klepu neb zá-

kulisní intrice. A pi tom svém goliášství, jehož

nkdy užije k podráždní i »jiných pán« nežli

jsou Zákrejs atd., holedbá se p. Machar svou

svobodou, jaké prý dosud nikdo a sotva

kdy nkdo bude míti. Je to od Vás zajisté ve-

liké hrdinství, pane Machare, jestliže ze zákoutí

své nevídané svobody bodáte v pose šelmo-

smrtie s tvrdošíjností >lepší vci hodnou* (jak

zní fráze) po staroeských marodérech a mlado-

eských ochoených lvech! Byla-li ve Vás kdy
jiskra revoluního talentu, utopil Jste ji ve vod
svých rozteklých lánk, stihnutých tak, aby

padly pesn do sloupc »Casu« neb stránek

»Naší doby«. Vaše nábhy k umleckému genru

pamflet nepatí k tm, které vylétnou ráno ze

žurnál jako rakety a taskají nad ulicemi s pro-

nikavými ohnivými effekty. Nikoliv, je to ne-

škodné Don Quijotství, nad nímž se potrefení

rozilí jenom ze spekulace. —
Pan Machar cítí sám nicotnost objekt, jimiž

se tak vytrvale zabývá. Ospravedluje se: po-

tírám sympton, typ! Zrovna, jako by njaký
usedlý, vypasený buržoustek honil po obd
s plácakou v ruce mouchu, jejíž bzukot jej

znepokojuje, a volal: Nejde mi o tu mouchu,

ale o sympton, typ! A z toho potírání typu vy-

vinulo se sousedské pokikování »se zápraží

»Naší doby* k zápraží » Osvty « a naopak* a

koneným cílem bylo — poslední slovo. Zví-

tzil-li p. Machar, nevím, jeho knihy feuilleton

jsou dokumentem píliš jednostranným.

Mnoho dobrého je v obou svazcích. Ale vše

ztrácí se zde spíše nežli v denníku i v revui

v té spoust zbyteností a efemerních noticek,

na nichž p. Machar dsledn trvá, z kterých

však jist leccos již odvolal neb odvolá. Jeho

feuilletony mají být zrcadlem, v nmž se obráží

Machar polemik: vidím tam všechny vlast-

nosti obyejné štiky v novináské louži, ale ne-

nalézám ani stopy po živelní eruptivnosti, síle

a meteorickém jasu, jež karakterisují opravdo-

vého revoluního ducha, za jakého se p. Machar

chce nebo dává považovati.
K. Protiva

Michal Bakunin a Karel Marx
(3.)

Sotva že Bakunin unikl s jinými úastníky

Slovanského sjezdu kulím voják Windisch-

graetzových, juž pomluva Marxova asopisu hlu-

boce ho postihla. Dne 6. ervence 1848 etlo

se v paížském dopise asopisu Neue Rhei-

nische Zeitung (druhá série Rýnské Ga-

zet ty, již Marx založil v Kolín): »S nejvtší

pozorností sledují se zde vzdor našim vnitním

nešvarm boje slovanské rassy v Cechách,

v Uhrách a v Polsku. Co se týe slovanské

propagandy, byli jsme nedávno ujištni, žeGeorge

Sand chová papíry a dokumenty tžce kompro-

mitující p. Bakunina, Rusa vypovzeného z Francie,

a zjišující, že je nástrojem Ruska nebo agentem

nov stouplým do jeho služeb, a že ho teba

initi zodpovdným za vtšinu zatení nešast-

ných Polák, která se nedávno stala. Nemáme
tady žádné námitky proti utvoení slovanské
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íše, nicmén zradou polských vlastenc nedojde

se nikdy k tomuto cíli.

«

V odpov na toto obvinní napsal Baknnin

dne 9. ervence 1848 následující dopis asopisu

»Allgemeine Oderzeitung* ve Vratislavi:

>Pane redaktore! Dovdl jsem se, že od n-
jaké doby šíí se na mj úet a vzhledem

k mému pobytu ve Vratislavi pomlouvané po-

vsti. S hokostí vidl jsem, jakým zpsobem
jsou zneuznány mé snahy, domníval jsem se

však, že jest mi zachovati mlení, pedn proto,

že jsem považoval za sebe nedstojná odpoví-

dati na neurité anonymní, svtla se štítící in-

sinuace; pak proto, že jest nutno v zájmu mé
situace a vci, kterou zastávám, abych v této

chvíli odvracel, pokud možno od sebe veejnou

pozornost ; konen pak proto, což jest dvodem
hlavním, že jsem pesvden, že dnes má každý

pesvdení svoje spíše skutky než slovy doka-

zovati, kdyžt každý bude míti co nejdíve pí-

ležitost skuten ukázati, v í službách jest a

jaká myšlenka ho vede.

Pece však jsem dnes nucen prolomiti mlení.

Veejné formální obvinní, jež proti mn vykla
Neue Rheinische Zeitung, vyžaduje z mé
strany stejn formální odpovdi. Jest mi tak

uiniti vzhledem k sob i k mým pátelm n-
meckým a doufám, pane redaktore, že otevete

sloupce svého listu cizinci, jenž nemá pro sebe

jiné zbran než publicity tisku. Jest mi bojovati

proti mocnému, nesmiitelnému nepíteli, jenž

od té doby, kdy jsem na útoil veejn v ei
pronesené v Paíži, pronásleduje mne systema-

ticky a neúnavn a jemuž povedlo se kt om u
cíli užiti a využiti mých pirozených
spojenc, demokracie a její orgán.
U vlád líí mne jako všech zloin schopného
demagoga a zárove snaží se diskreditovati mne
ped veejným mínním, rozšiuje o mn obvi-

nní, že jsem agent. Doufá, že mne tímto

zpsobem unaví nebo znií, — v tom je však
na omylu.

Myslím, že vzhledem k obvinní na mne
vznesenému asopisem Neue Rheinische
Zeitung jest se mi pedevším obrátiti na paní

George Sandovou a prosím vás, byste ve svém
list uveejnil s mým prohlášením tento dopis.

Ponechávám si sdliti s vámi ve vhodné dob
pokraování této aféry.

M. Bakunin

Ve Vratislavi 9. ervence 1848.

Madame,

použili Vašeho jména, aby šíili o mne po-
mluvy. Clu práv následující dopis z Paíže
v Neue Rheinische Zeitung:

(Následuje zmínný již úryvek.)

Neteba mi upozorovati vás, jak vážný vý-
znam má takové obvinní. Bu dopisovatel lhal

nebo spoívá jeho obvinní na njakém základ.

V prvním pípad prosím, byste pro sympatie,

jež jste mi vždy projevovala, okamžit výslovn
dementovala onoho dopisovatele. Rate uvážiti,

madame, že se jedná o moji est, na niž s po-

užitím vašeho jména ohavn bylo útoeno a že

tyto útoky djí se práv ve chvíli, kdy mám
více než jindy potebí veejné dvry vzhledem

k dobré vci, za niž bojuji.

Kdybyste byla, madame, opravdu a proti

mému oekávání u pramene tchto obvinní, tu

neobracím se k vaší sympatii, nýbrž k vašemu
citu pro spravedlnost a poctivost. Vážím si vás

píliš a mám vás za píliš šlechetnou a píliš

svdomitou, abych pipouštl, že byste mohla
propagovati proti mn podobné obvinní jen

tak lehce a aniž byste sama byla pesvdena
o jeho pravdivosti. Dkaz o nm míti nem-
žete, nebo nelze dokázati toho, eho není. Mohu
se však domnívati, že máte dkazy >zdánlivé«

dosti mocné, aby vzniklo u vás bludné o mn
mínní. Žádám, byste ihned dala uveejniti

všechny dokumenty, jež svou povahou by mne
kompromitovaly, abych je mohl vyvrátiti a spolu

poznati pvodce neestné pomluvy. Mám právo

na to, co žádám, nebo, podnikla li jste na mne
útok, vzala jste na sebe vi mn a vi ve-

ejnosti pedevším tu svatou povinnost, že do-

kážete své obvinní.

Mám tu est býti, madame, atd.

M. Bakunin.

Dne 3. srpna 1848 — skoro celého msíce
bylo teba k pipravení této odpovdi — sám
Karel Marx napsal ve svém asopise:

» Uveejnili jsme v 36. ísle (6. ervence) po-

vst obíhající v Paíži, le níž George Sandová
mla míti papíry zjišující, že ruský vypovzenec
Bakunin jest agentem cara Mikuláše. Sdlili jsme
tuto zprávu s našimi tenái, jak nás došla od
dvou rzných dopisovatel, kteí se navzájem
neznají. Vykonali jsme tak svou publicistickou

povinnost, jež spoívá v tom, abychom písn
sledovali lidi veejn inné a zárove poskytli

jsme p. Bakuninovi píležitost vyvrátiti podezení,
jež v jistých kruzích paížských skuten existo-

valo. Reprodukovali jsme prohlášení p. Bakuni-
novo a jeho dopis pí. George Sandové, jež uve-

ejnny byly v Allgemeine Ode r-Z e i t u n g,

díve než p. Bakunin nás o to žádal. Podáváme
nyní peklad dopisu George Sandové, zaslaného

Neue Rheinische Zeitunga prohlašujeme

tím aféru za skonenou:

»Pane redaktore,

dne 3. ervence uveejnil váš asopis následující

lánek:

(Následuje zmínný úryvek z paížského do-

pisu.)



40

Fakta, jež s vámi sdlil váš dopisovatel jsou 4. Anarchist - Communism : Its basis and
zcela falešná a nemají nejmenšího zdání pravdy. principles Id.
Nikdy jsem nemla nejmenšího dkazu o obvi- 5. E. Malatesta: Anarchy Id.
nních, jež snažíte se vznésti proti Bakuninovi, 6. Peter Kropotkin: AnarchistMorality
jejž v rozkladu jsoucí monarchie vypovdla 1 d.

z Paíže. Následkem toho nemla jsem nikdy 7. -— — : Expropriationld.
nejmenší pochyby o loyálnosti jeho karakteru a 8. C. M. Wilson: Anarchism and Ou-
poctivosti jeho pesvdení. trage V d.

Dovolávám se vaší cti a vašeho svdomí, 9. G. Etiévant, J. Grave, S. Caserio: An-
abyste ihned uveejnil tento list ve svém aso- archy On Trial ..Id.
pise. 10. Anarchism: Its Philosophy and

Rate, atd. George Sand Ideál Id.
11. Peter Kropotkin: The State: Its historie

La Cháte (Indre) dne 20. ervence 1848.« role 2 d.

12. M. Nettlau: Responsibility and So-
Aféra byla skonena, ekl Marx, nicmén ml li dar i ty in the Labor Struggle ..Id.

se k ní nkolikráte ješt vrátiti, podávaje tím 13. F. Domela Nienwenhuis: The Pyra-
nepochybný dkaz o své zlovolnosti. Bakunin midoíTyranny Id.
sdlil bezprostední její následek tmito slovy: Other Pamnhlets

»Toto obvinní dopadnuvši náhle jako kámen
na moji hlavu v okamžiku, kdy jsem byl v plné M. Bakounine

:
G o d and the State4pence.

revoluní organisaci paralysovalo po nkolik The ChYcago Martyrs 1 shilhng.

nedl úpln moji innost. Všichni moji pátelé J- Grave: Monbund Society and An-

slovanští i nmetí vzdalovali se mne. Byl jsem archy 1 shilhng.

pece první Rus, jenž se súastnil aktivním zp- X Blair Smith: Direct Action versus

sobem revoluce. A nemusím vás pouovati o ci-
-Legislation 1 penny.

tch obvyklé tradiní nedvry, jež pedem po-
Peter Kropotkin

:
An Appelto theYoung

cituje každý západní duch, slyší-li mluviti o ru- * d '

ských revolucionáích. Psal jsem tedy ihned L. S. B.: A. Dialogue and humorous
pí. Sandové. Pospíšila si odpovdti mi, zaslavši

poetry Id.

spolu opis listu, jejž poslala redakci Rýnské Peter Kropotkin: Law a nd Au th or i ty 2 d.

Gazet ty a v nmž podala výslovné a písné E1ysée Reclus

:

Evolution and Revo lu-

dementi. Nalézal jsem se ve Vratislavi a poslal
ti on Id.

jsem pítele Poláka do Kolína, aby žádal slavné
Wilham Morris: Chants for Socialists

a úplné odvolání. Marx se vymlouval svaluje

vinu na paížského dopisovatele a prohlašuje,
Useíui Work versus

že asopis uveejnil tento dopis za jeho nepi- useiess tou . .id.

tomnosti*); že mne zná píliš dobe, než aby
—

: Monopoly: or How Labor

kdy mohl atd. atd., spousta poklon a ujišování
ls Robbed ....Id.

o pátelství a úct. Na tom zstalo.

«

Gustav Landauer: Sociál Democracyin

Viktor Dave D
Ger many

. . % d

(Pokraování) Peter Kropotkin: tields, Factories and

Anarchistická literatura
^

P , p ,, Jean Grave: Les Aventures de Nono,
Illustrations de A. Charpentier, Heidbrinck.

(»Freedom«, J. Turner, 127., Osulston Street, Hermann-Paul, C. Lefevre, M. Lue, Mab,
N. W. London) L . Pisarro et Rysselberghe. — P.-V. Stock,

1. Peter Kropotkin: The Wage System Éditeur Paris I Fr. 3 50

price 1 d. Sébastien Faure : Les Crimes de Dieu.

2. : The Commune of Nouvelle édition. Au »Libertaire« Paris, 15,

p ar i s Id. rue Orsel - 15

3. E. Malatesta: A Talk About Anar- L. Hénault: Le Parti ouvrier et lAnar-

chist-Communism between two wor- chie. Au »Reveil des Travailleurs*, Lige,

kers \ d. 1> rue Monulphe 05

. Max Borgueil : UHeureuse Anarchie.
*) Bakunin reprodukuje zde rozmluvu, kterou ml Ibidem -20

Marx s jeho vyslancem, Polákem Koscielským, Marx
J. Morin: L'Hystérie et les superstiti-

však nemluví pravdu, jak vysvítá z do
:
.isu, jejž sám ons re ligieuses »L'Emancipatrice« Paris

napsal do londýnského Morning Advertiser vx/. o a v> ^ w nor\
dne 2. záí 1853 jako odpov na obvinní, jež na AV

>
d

>
rue de x onchcery (J-/U

vznesli pp. Hercen a Golovin, již vzali v ochranu ^
Bakunina. v

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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Anarchism a sociální revoluce

v Barcelon*)
Zavraždní presidenta Mac Kinleye Czolgos-

zem a nynjší události barcelonské jsou v sou-

vislosti užší, než mnohý se domnívá. Jsou dvma
rznými projevy téže vci. V obou pípadech
jedná se o anarchisíické iny, jen že píbhy
barcelonské mají nepomrn vtší význam. Ame-
rická vražda sloužila jen píprav sociální revo-

luce, události španlské jsou pokusem pivésti

tuto revoluci k propuknutí. Czolgosz chtl jen

propagand inu, t. j. krvavé reklam pro an-

archistické myšlenky; vzbouenci barcelonští ne-

zamýšleli nic menšího než všeobecným povstá-

ním pivoditi anarchii.

Mlo by se pece juž pedpokládati, že jest

známo, co anarchism chce. Chce nahraditi

stát formou spolenosti, jež spoívá jen na volné

dohod voln utvoených skupin. Existují velmi

rzné smry anarchismu. Ten, jejž lze považo-

vati za nejvíce rozšíený, utvoil se pod vlivem

dvou Rus, Bakunina a Kropotkina. Jeho své-

ráznost spoívá zejména ve dvou vcech.
..^Pedn v soustav anarchismu, jenž sám o sob
jest jen uením politickým s uritými ekono-
mickými názory Bakunin (nar. 1814., zem. 1876.)

pedstavoval si anarchistickou spolenost jako

kolektivistickou; dle nho mly pozemky a pda,
pracovní náadí a vbec všechny výrobní pro-

stedky náležeti nikoli jednotlivcm nýbrž jen

skupinám. Kropotkin (nar. 1842.) vystoupil pak
rozhodn pro komunistický útvar budoucí spo-

lenosti: Nejen výrobní prostedky nýbrž všechny
statky i ty, jež jen spoteb slouží, mají býti

odaty soukromému vlastnictví a pejíti ve vlast-

*) Peloženo z nckonfiskovan vídeské »Die
Zeit«.

< [Dr. Paul Eltzbacher, profesor v Halle, jest

autorem díla »Der A na re hi s m us« (Berlin 1900.

J. Guttentag, Verlagsbuchbandlung), jež lze považo-
vali za dosud nejlepší instruktivní knihu o anar-
chismu a jeho nejdležitjších representantech. Kdo
nezná anarchist z jich vlastních spis, musí znáti

tuto knihu, chce-li o anarchismu mluviti a vbec
njaký pojem o nm si uiniti. Je to dílo neobyejné
objektivnosti, jasnosti i prostoty, by i nkde n-
mecké pedantství píliš se hlásilo k slovu. Dr. Paul
Eltzbacher není anarchista, pejeme-li si však, aby
buržoasie nás znala a vdla, co chceme, pak zá-

sluhy jeho o naši vc jsou jist pronikavé. Nezvít-
zí-li rzné pedsudky a obavy, dokáme se snad
i eské edice Eltzbacherova díla a sice v knihovn
p. Laichterov. Pozn. red.

nictví skupin. Komunistický anarchism jest dnes

rozhodn vládnoucí naukou, vedle nho však

udržuje se stále ješt anarchism kolektivistický,

zejména ve Španlsku.

Druhá zvláštnost smru zastupovaného Baku-

ninem a Kropotkinem spoívá ve zpsobu, jímž

si myslí pivodní budoucí spolenosti. Bakunin

byl toho náhledu, že anarchie musí býti nutn
pivodna sociální revolucí t. j. násilným znie-

ním všech zaízení nerovnosti a založením ho-

spodáské i sociální rovnosti. Kropotkin vybu-

doval dále toto uení. Opíraje se o n jest ko-

lektivistický i komunistický anarchism dnes roz-

hodn revolucionáský.

Tož nahlédneme nyní lehce, jaký rozpor jest

mezi dnešním revoluním anarchismem
a socialismem, jejž zastupuje teba sociální
demokracie. Dle obou má namísto soukro-

mého vlastnictví nastoupiti vlastnictví spoleen-

ské, dle mínní sociálních demokrat ovšem jen

vzhledem k výrobním prostedkm, dle pevlá-

dající nauky revoluních anarchist však vzhle-

dem k veškerým statkm. Kdežto však, dle so-

ciáln demokratického náhledu má i budoucn
trvati státní spoleenství a pevzetím všech vý-

robních prostedk nabýti dokonce mocn zvt-

šeného psobišt, musí se dle mínní revolu-

ních anarchist stát rozplynouti ve volném sdru-

žení volných skupin A zatím co dle toho po-

važují sociální demokraté pevedení našeho státu

v budoucí spolenost za zcela možné a proto

hledí na dobytí politické moci jako na svj nej-

bližší úkol a horliv se súastují voleb, je toto

vše dle náhledu revoluních anarchist jen

schopno posilovati moc nenávidného státu, a

jedinou cestou k cíli zdá se jim sociální revo-

luce.

Kterak odehrá se dle nauky revoluního an-

archismu sociální revoluce? Juž Bakunin na-

rtává nám o tom velmi výrazný obraz, hlavn

v návrhu stanov jím založené »Alliance de la

démoeratie socialiste « (1869.) Revoluce, praví,

nedlají se nikdy ani jednotlivci ani tajnými

spolenostmi. Vznikají jaksi samy sebou, plodí

je síla vcí, proud událostí a skutk. Dlouho

pipravují se v hloubi temného vdomí dav —
pak picházejí náhle, vypuknou nezídka ze zdán-

liv nepatrných píin. Dnes tedy dle Bakunina

síla pomr staví nás ped revoluci. Ta dle jeho

náhled nemže býti národní, nýbrž jen mezi-

národní. Vzhledem k strašlivému spolku všech

reakcionáských mocí Evropy nemže poítati

s úspchem žádná revoluce, která nepenese se

brzo s jednoho národa na všechny národy. Re-

voluce nemže však nikdy pekroiti hranice

zem a státi se všeobecnou, nenese-li sama

v sob základ této všeobecnosti, t. j. není-li

socialistickou. Nebo nic nemže sjednotiti lépe

jedinou skutenou moc století, dlníky, než my-
šlenka na ztroskotání kapitálu. Revoluce dle

Bakunina nerozpoutá se proti lidem nýbrž proti
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pomrm. Krvavé revoluce jsou dík lidské hlou-

posti mnohdy nutný, vždy jsou však neštstím.

Nikdo nebude se moci diviti, usmrtili lid v prv-

ním hnvu mnohého utlaovatele a vykoiso-
vatele, ale tento pirozený skutek nebude ani

dobrý ani jen užitený. Revoluce jak si ji Ba-

kunin pedstavuje, musí v první den odstraniti

stát a všechna státní zízení. To bude míti ná-

sledující úinky: a) státní bankrot; b) zánik

státního vymáhání privátních dluh, jejichž za-

placení ponecháno bude na vli dlužníkovi; c)

odpadnutí každého zdanní; d) rozpuštní voj-

ska, soud, správního a policejního aparátu jakož

i kléru; e) zastavení státní právní pée, zánik

t. zv juridického práva a jeho provádní. Tím
ovšem bezcennost a autodafé všech vlastnických

titul, posledních vlí, kupních list, darovacích

listin, procesních akt, krátce všech soukromo-

právních papír; f) odejmutí všech výrobních

kapitálií na prospch dlnických sdružení, jež

užijí jich ke kolektivní výrob; g) odejmutí

všeho církevního a státního majetku, jakož

i v soukromém drženi se nalézajícího drahého

kovu na prospch komuny utvoené svazem dl-
nických sdružení.

Bude následovati h) organisace komuny stá-

lým barikádním sdružením a jeho zastupitelstvem,

radou revoluní komuny, do níž každá barikáda,

každá ulice, každá tvr vyšle jednoho nebo dva

zástupce. Rada komuny mže ze svého stedu
utvoiti výkonné výbory pro rzná odvtví re-

voluní správy; i) prohlášení povstaleckého jako

komuna organisovaného hlavního msta, že po

zniení autoritáského a poruníkujícího státu

vzdává se své vlády nad provinciemi; k) pro-

volání ke všem provinciím, obcím a sdružením,

aby následovaly píkladu daného hlavním m-
stem, reorganisovaly se nejprve revolun a pak

pistoupily k svazu revoluních sdružení, revo-

luních obcí a provincií. Odstranní státních

hranic, takže by všeobecná revoluce nezadrži-

teln kráela k vítzství pes trosky bývalých

stát.

Zcela podobn jako Bakunin, pedstavuje si

sociální revoluci Kropotkin. Jeho vývody
o tom nalézají se hlavn ve láncích, jež v letech

1 879 až 1882 uveejnil v ženevském asopise

»Le Révolté« a pozdji vydal jako knihu pod
titulem »Paroles un révolté*. Také dle Kro-

potkina bude sociální revoluce mezinárodní. Ne-

lze si ovšem mysliti, že by propukla najednou

v celé Evrop. Ale a juž vzejde ve Francii,

Nmecku, Španlsku nebo v Rusku, stane se

na konec pece jen revolucí evropskou. Stejné

rychle jako revoluce našich pedk, hrdin z 1848,

rozšíí se a zahoí Evropou. Nebude žádným po-

vstáním nkolika dn: bude nám prodlati re-

voluní periodu tí, ty nebo pti let, než ukon-

ena bude pemna spoleenských a majetko-

vých pomr. Jako Bakunin považuje i Kropot-

kin krvavé iny za nevyhnutelné zlo á jest

ostatn toho náhledu, že lid brzo se jich vzdá.

Lid neuiní nikdy jako králové a carové z hrzy
systém. Lituje obtí, veejný žalobce, guilottina.

umrlí kára vzbudí brzo hnus a guilottina bude
odstranna. Dle Kropotkina povaleny budou nej

díve vlády. Jejich síly neteba se obávati. Vlády

zdají se jen strašlivými. První náraz rozhoe-
ného lidu povalí je k zemi. Lid se pozdvihne

a juž stojí státní mašina, úedníci jsou zmateni,

vojsko nemá žádné dvry juž ke svým vd-
cm. Juž tak mnohá vláda shroutila se v n-
kolika hodinách. To však není vše. V den, kdy
lid smete vládu, bude dle Kropotkina odstrann
násilným odejmutím soukromý majetek. Sedláci

vyženou vlastníky pozemk a jejich statky pro-

hlásí za obecné vlastnictví, odstraní hypotéky a

prohlásí všeobecnou volnost od daní. Ve m-
stech zmocní se lid všeho tam nahromadného
bohatství, zbaví fabrikanty vlády a pevezme
sám výrobu. Odejmutí bude všeobecné: jen ode-

jmutí v nejširším rozsahu mže zahájiti pemnu
spolenosti, odejmutí v malém zdálo by se oby-

ejným drancováním. Bude se vztahovati nejen

na výrobu, nýbrž i na vci spotební: první co

lid po povalení vlád uiní, bude to, že si zjedná

zdravé byty, dostatenou potravu a šatstvo.

Jakmile bude jednou stát povalen, utvoí se,

jak míní Kropotkin, brzo na jeho troskách volná

spolenost. Jakmile stát pestane vynucovati

každou souinnost, vzniknou volná sdružení

sama sebou. Vzpomeme si jen na dobrovolná

sdružení ozbrojené buržoasie ve velké revoluci

nebo na spolenosti, jež se dobrovoln utvoily

ve Španlsku, aby chránily neodvislost zem,
když stát byl vojsky Napoleonovými ve svých

základech otesen. Nová úprava výroby nestane

se v nkolika dnech. Proto bude lidu uiniti

pedbžné kroky, aby si pedevším pojistil vý-

živu, šatstvo a obydlí. Zaujme nejdíve zásobárny

obchodník, obilné špýchary a porážky; dopl-

nní poskytne dovoz z venkova, jenž se hojné

dostaví, budou-li se vyrábti vci, jež sedlák

potebuje a poskytnou-li se mu. Stejn zaujmou

se obydlí, stavební emeslníci pizpsobí naský-

tající se píliš prostorné byty a brzo budou

vzorné domy zízeny. Stejným zpsobem posta-

ráno bude konen i o odv: budou zabrány

veliké bazary se šatstvem a, co tam chybí, na-

hradí továrny se svými dokonalými stroji v nej-

kratší dob. I rozdílení bude dle Kropotkina

lehce provedeno. Dobrovolníci mohou jen to,

co je na sklad zaznamenati a tištné tabulky

v milionech exemplá rozšíiti. eho bude nad-

bytek, to bude lze voln si vzíti, ostatní roz-

díleno bude dle míry se zvláštním zetelem

k nemocným a slabým.

Kterak však dá se sociální revoluce nejlépe

roznítiti Na tuto otázku našel revoluní anar-

chism v polovici osmdesátých let odpov: v š e-

obecnou stávkou. Nedávno byla tato my-
šlenka pijata z nejrznjších stran. Také na
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mezinárodním revoluním kongresu dlnickém,

jenž v 1900 ml se konati v Paíži, byl tento

pedmt na denním poádku. Kongres byl za-

kázán, ale jednotlivé zprávy byly ásten uve-

ejnny. Nám záleží hlavn na zpráv, kterou

o všeobecné stávce podali Étudiants socialistes

revolutionnaires internationalistes de Paris. Dle

ní jest všeobecná stávka za dnešních pomr
nejlepším a nejjistjším prostedkem k pivodní
sociální revoluce. Jednotlivé stávky, tak míní

zpráva, mají svou dobrou stránku. Když ovšem

jen ást dlník u nkterého podnikatele za-

mstnaných práci zarazí, nemá to skoro žádného

úinku. Cennjším jest ovšem, když veškeí dl-

níci jednoho podnikatele práci zastaví; teprve

tehdy vlastn Jze mluviti o stávce. Ješt lépe

jest, když dlníci celého jednoho výrobního od-

vtví zastaví práci; pi takové stávce jest aspo
njaká vyhlídka na trvalý výsledek. Ale nejvyšší

formou stávky jest pece ta, když veškero dl-

nictvo vystoupí proti veškerým svým vykoiso-

vatelm: stávka všeobecná. Nesmíme si ovšem

mysliti, praví zpráva, že všeobecná stávka vy-

ídí se mírn. Pi klidné stávce užijí prost pod-

nikatelé nesúastnných, nebo nikdy nebude

možno pi všeobecné stávce se všemi dlníky.

Vlády poskytnou kapitálu vojsko, aby výroba

mohla býti dále vedena a aspo veliká msta
nejnutnjším opatena. Také neopomenou všemi

prostedky násilnými hájiti soudobý poádek
Klidná stávka musela by se minouti s cílem

i kdyby byla mezinárodní. Jaká bláhovost by

to byla chtíti vidt výrobní prostedky v rukou

všeobecnosti a nezmocnit! se jich prosté; chtíti

odstranit soukromý majetek a nenapadnouti ho

s celou mocí; chtíti zlomit vládu kapitálu a le-

kati se sluh státní moci nebo myšlenky na

volnost práce; chtíti pemnit spolenost a po-

slouchati její zákon. Proto radí zpráva stávku-

jícím, aby beze všech ohled zmocnili se všeho,

co mohou uchvátiti z výrobních prostedk, aby

jich sami k výrob užili, z prostedk spoteb-

ních, aby se chránili proti hladu. Zejména však

mají se zmocniti prostedk dopravních, peru-
šiti tím každé spojení zejména s cizinou a tak

odejmouti vlád a její pívržencm potravu.

Nejlepší vojsko bude proti tomu bezmocným:
nemže býti všade a chrániti všechno. Vlády
sousedních zemí hudou míti dosti práce, aby

zabránily úinkm této stávky na vlastní pd.
Tímto zpsobem, míní zpráva, mohlo by do-

konce pouhé národní hnutí vésti k cíli, t. j. ke

znien! soukromého majetku a státu.

Nauky revoluního anarchismu vnikly do

Španlska juž koncem šedesátých let. Od té

doby trvalo tam silné revolun anarchistické

hnutí, do 1882 ist kol.ektivistické, pak á-
sten kolektivistického, ástené komunistického

druhu. Nechybly ani anarchistické asopisy,

provolání a brožury ani anarchistické iny, teba
jen vzpomenouti zranní generála Martineza Cam-
pose Pallasem (1893), bomby, kterou Franch

hodil do hledišt barcelonského Liceo (1894) a

zavraždní ministerského pedsedy Canovase de
Castillo Angiolillem (1897).

Nyní vystupuje ve Španlsku celá ada spiso-

vatel pro revolun anarchistické myšlenky.

Pedevším teba jmenovati Ricarda Mellu,
López Montenegro káže v teprve nedávno
vyšlé brožue »La Huelga generál « zpsobení
sociální revoluce všeobecnou stávkou. Vyzývá,

aby síla jednotlivých stávek soustedna byla

v stávku všeobecnou, aby se psobilo k tomu,

aby byla pokud možno, mezinárodní, aby se

polo se stávkou ve velikých mstech a ne-

skonila se díve, dokud domy nebudou nále-

žeti nájemníkm, zem a její výnos její hospo-

dám, doly horníkm, továrny a dílny dlní-

km, lodi námoníkm, železnice, telegraf a te-

lefon dopravním úedníkm, životní prostedky,

odv a obuv, nahromadné ve skladech, spo-

tebovatelm. Výroba upraví se juž znova sama
sebou. Jen jeden popud je nutný, a nová spo-

lenost bude nezadržiteln kráeti vstíc pravé

kultue.

A nyní pozorujme události ba r celo n-

ské. Mžeme si pomysliti, s jakým napjetím

sledují anarchisté celého svta divadlo, jež se

práv odehrává v tomto mst. Zaslouží i naší

pozornosti. Nemáme tu co initi jen s njakým
bojem dlník proti zamstnavateli, nýbrž s bo-

jem proti státu jako takovému.

Nelze pochybovati, kterak tento boj dopadne,

neklamou-li všechna znamení, jest v tomto oka-

mžiku již rozhodnut. Proto však není tento po-

kus, aby stát vyšinut byl ze svých kolejí, jejž

podnikla celkem nepatrná hrstka dlník na

omylu jsoucích, mén pamtihodnou a, mžeme
dobe íci, velikolepou událostí. Sociální revo-

luce v Barcelon zaslouží si své místo v dji-

nách naší doby.

Paul Eltzbacher
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Barcelonská revoluce

Fakta.

Události barcelonské zasluhují pro svj trvalý

význam a svoji dležitost, aby s jich nejdleži-

tjšími momenty seznámeni byli proletái všech

zemí a dobe si je zapamatovali. Chci tedy

z rzných lánk, jež mám po ruce sestaviti

fakta z barcelonské revoluce a z toho, co jí

pedcházelo, pro informaci tenáe eského. Je

to tím nutnjší, že eské žurnály bez výjimky

pouily své tenáe špatn a nedostaten chr-

líce vtšinou ovšem s Národní Politikou a Prá-

vem Lidu v ele ohe a síru na hlavy anar-

chist. Tady stojí za upozornní, kterak psaly

sociáln demokratické listy redigované inteli-

gentními lidmi (jako Zá a brnnská Rovnost)

a kterak slintal po anarchistech skryt i ote-

ven šéfredaktor Práva Lidu. Byl by to býval

rozkošný obrázek » socialistického smýšlení «,

kdyby se byly rzné ty lokálky jeho pkn za

sebou uvedly. Tento pán však nestojí, tuším

za to.

z>

Uvedu nejprve nejdležitjší vci z lánku
» Dlnické hnutí ve Španlsku «, jejž dr. Julio
Broutá z Madridu uveejnil v »Die Zeit« sou-

asn s lánkem Eltzbachrovým v našem list

práv peloženým:
»Bude nutno pikládati barcelonské všeobecné

stávce jistý druh djinného významu potud, po-

kud zde stojíme ped nesporn nejmohutnjším

hnutím, jež dlnictvo nejen ve Španlsku, nýbrž

vbec v celém svt projevilo. Propuknutí stávky,

jež ukázala netušené dokonalou organisaci a

disciplinu dlník pod jich vdci, bylo bezpro-

stedním následkem nesetných schzí, jež se

den ped tím konaly. Juž ti msíce stávkovalo

10.000 kovodlník nikoli proto, jak se mnohdy
tvrdilo, aby si vynutili zvýšení mzdy, nýbrž jen

aby docílili zkrácení pracovní doby o hodinu.

Jak vyložil republikánský poslanec Alexandro

Lerroux kortesm, poínali si dlníci svrchovan
mírn a rozumn, nebo chtli zmenšením pra-

covní doby umožniti 400 nezamstnaných sou-

druh pijetí do práce a jejich nezištnost šla

dokonce tak daleko, že uinili továrníkm ná-

vrh, aby jim strhli desetinu mzdy. Zamstna-
vatelé ukázali se však naprosto nepovolnými a

nechtli o njakých ústupcích ani slyšet. Do-
mnívali se tito krátkozrací, nejhrubším egois-

raem posedlí lidé, že hlad dlníky zkruší. Udá-
losti ukázaly významným zpsobem, kterak byli

na omylu. Když kovodlníci pišli k pesvdení,
že zamstnavatelé obyejnými prostedky nepi-

vedou se k rozumu, usnesli se apelovati na so-

lidaritu ostatních dlník a provésti generální

stávku . . .«

V dalším líí pisatel stávku samu, o níž po-

drobnosti pineseme dále dle zprávy uveejnné

v »Les Temps Nouveaux<. Budiž zde však ješt

uvedeno, co dr. Broutá píše o španlských po-

mrech.

»Psychologum národ budiž ponecháno vy-

svtliti, kterak to pijde, že práv nejmodernjší

problém, otázka dlnická, povstává uprosted
opoždné civilisace španlské nejdíve a nejná-

silnji. Vtšina ze zahraniních list, jež si do-

volily kritisovati barcelonské píbhy, byla zcela

na omylu, oznaovala-li stávkové hnutí za vzpouru

> pilných Katalánc« proti »všechno vyssávající

kastilské centrální vlád«, za hnutí separatisti-

cké nebo také za zoufalý útok karlist proti

vládnoucí dynastii vzhledem k blížícímu se na-

stolení Alfonse XIII. Nic není nesprávnjší! Žil

jsem dosti dlouho v Barcelon, abych mohl
znáti tamní dlnické pomry od základu a jsem

v stálém spojení s katalánskými dlníky, za-

mstnavately i sociology a tak mohu tvrditi,

že v soudobých zmatcích jedinou svtlou vcí
je práv ta okolnost, že davy dlník jsou za-

písáhlými nepátely katalánských separatist

i karlist, svých utlaovatel, velkotovárník a

jesuit.

Barcelonské dlnictvo lze následovn roztíditi

:

Lhostejní, nestranní dlníci ... 35 procent

lenové spolk, inní pro hospo-

dáské povznesení 40 >

Anarchisté 20 >

Politití (socialistickým, karlistickým,

republikánským spolkm náleže-

jící) dlníci 5

100 procent

Vzdor všemu nelze popíti, že anarchism

zapustil v Barcelon silné koeny. Považuji ve-

škeré oposiní poltické strany za slabé, aby

znamenaly vážné nebezpeí pro další trvání ny-

njšího regimu; práv však otázka dlnická,

která není žádnou vlastní politickou
otázkou, aspo ve smyslu zdejšího pojetí,

mohla by obsahovati nejbližší a nejhorší nebez-

peí pro Španlsko . . .«

Postup celého hnutí vyliuje M. L. v »Les

Temps Nouveaux* asi následovn: Od 6. pro-

since m. r. provádli barcelonští kovodlníci a

s nimi zámeníci, mechanici, mditepci a kovo-

litci hromadnou stávku, aby obdrželi devítiho-

dinnou pracovní dobu a obraceli se s apellem

na solidaritu k dlníkm a dlnicím všech kate-

gorií ve všech provinciích. 15. prosince stávko-

valo 9.000 dlník. 17. prosince bylo jich

16.000; zamstnavatelé dožadovali se vojska a

utvoili obrannou ligu zavázavše se, že absolutn

odmítnou každý ústupek a pijmou všechny dl-
níky, kteí se dostaví, a juž dovedou nebo ne-

dovedou emesla, aby jim nebylo zastaviti práci

než v nejkrajnjším pípad. Dlníci poali tedy
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propaganí innost proklamacemi k dlnictvu

i k veejnosti, každodenními tábory provázenými

ptkami s bezmocnou policií. Propagandisti ro-

zešli se po všech prmyslových centrech Špa-

nlska, aby šíili myšlenku všeobecné stávky.

Tu pedevším barcelonští vozkai, ozdobníci,

pístavní nakladai pipojili se ke stávce odpo-

vídajíce na vyzvání k solidarit. Mimo Barce-

lonu zabírá stávka pedevším její okolí, San

Andrs, San Martin, Graciu, Badalonu a pak

dále Reus a celý okres. Pichází vojsko a m-
sto pozorujíc vážný obrat událostí, iní pokus

o dohodu navrhujíc, bude-li práce ihned zase

zahájena svolání mezinárodní ankety o podmín-

kách pracovní doby, dle níž pak budou posou-

zeny dlnické požadavky. Stávkující prohledají

ovšem tento ubohý podvod a jejich propaganda

zdvojnásobuje energii. Nastává skoro stav oble-

žení. Všecky cesty vedoucí do Barcelony ste-

ženy jsou etnictvem a kavalerií. Propagandisti

jsou zatýkáni pod každou záminkou; tak na p.
Bonafulla a Tereza Claramuntová. 14. ledna vy-

dávají zamstnavatelé pamtní list k lenm
parlamentu a autoritám, v nmž navrhují pra-

covní dobu desetihodinnou a hrozí, že se vy-

sthují. Odpovídá jim tábor lidu, jenž schvaluje

další odpor, i kdyby ml trvati pl roku.

A znova vysíláni jsou kamarádi do Valencie,

Alicante, Saragoszy, aby šíili myšlenku. Bída

roste vzdor hospodáským kuchyním organisc-

vaným dlnickými spolenostmi. Solidarita je

však absolutní a každý tábor potvrzuje rozhod-

nutí setrvati až do splnní požadavk. Stží jen

sebráno je njaké sto žlutých lidí, aby uhlí, jež

eká v pístavu, mohlo býti vylodno. etnictvo

jen s velkou námahou chrání tuto práci. 7. února

pistupují k dlnické federaci kolái, 13. února

zízenci elektrických drah. Konen v nedli

16. února 44 dlnických tábor prohlašuje vše-

obecnou stávku.
Druhého dne, v pondlí 17. jsou probuzeni

obyvatelé Barcelony vyvolávací asopis, již

všichni kií tože slovo do prázdných ulic: to
signál. Dlníci sestupují do ulic, seskupují se,

pak jdou po továrnách a dílnách; staí jediné

slovo: všickni, kdož zali pracovati, pipojují se

k nim. Vyjíždí-li tramway, stávkující promluví

s idiem a vz se vrací. V deset hodin ustává

všecken život, všechna innost, všechen pohyb.

Žádný vz neprojede ulicemi plnými strašlivého

ticha, všechny dvée jsou zaveny, i u krám,
v nichž se prodávají denní poteby; méšácké
domy zstávají uzaveny, protože sto tisíc dl-
ník stojí ped nimi, a tito mají konen pe-
snou myšlenku a pevné odhodlání . . .

(Píšt konec) Bruius

Necudná

Ani nevíš, hoika zlatá

jak t líbám vždycky rád! —
Co nám po všem, a si svtí

klešténecký coelibát!

Hloupost lidskou nechme stranou,

pro jednu noc prolíbanou

a nás zklejí tisíckrát!

A se jenom vášn stehou

všichni cudní kastráti,

pámbu prý jim v nebi všecko

stonásobn oplatí . . .

Híšníci isme, velké dti,

Z> x? V

hodiny nám v blahu letí,

kéž ta noc se nekrátí!

Mám t rád. Ty tvoje rety —
krví rudou vidím plát,

nebudeme spolu svtit

klešténecký coelibát!

a si kdo chce co chce chválí,

krev se bouí, v žilách pálí,

na to zapírat ? —
Jií Maheit

Bajka o krávách

Byla jednou jedna chudá vdova, která mod-

lila se horliv za život tyrana, pod jehož jhem

všichni úpli. Když to tyran doslechl, podivil

se neobyejn a tázal se jí po dvodech. Vdova
odpovdla takto: »Mla jsem deset krav, když

žil váš dd. Vzal mi dv a já se modlila, aby

umel a váš otec stal se naším pánem. To se

brzy stalo a váš otec vzal mi ti krávy. Ješt

jednou jsem se tehda modlila, abyste se vy stal

naším pánem smrtí vašeho otce. Nyní vzal jste

mi tyi krávy a to dvod, pro se modlím,

abyste dlouho žil, nebo se bojím, aby ten,

jenž bude vaším následníkem, nevzal mi po-

slední krávu a vše, co mám.«
Tato bajka povstného reformátora Luthera

karakterisovala podmínky, za nichž žilo nmecké
obyvatelstvo na konci XV. a na zaátku XVI.

století. Vzpoura sedlák byla výmluvnou odpo-

vdí utlaených proti jejich tyranm.
asto vzpomínám této bajky, když vidím

osud nešastných vyddných naší moderní spo-

leností, nebo jest jich mnoho, kteí jednají

jako tato vdova. Chtjí prodloužiti pítomnost

nikoli proto, že vedou šastný život jsouce chrá-

nni ped loupežemi, nýbrž ze strachu, že ztratí

to nepatrné málo, jež mají.

Kolik dlník naíká si na svou skrovnou

mzdu a pece bojí se snah, jež mají zlepšiti je-

jich osud, protože mají strach, že ztratí i to,

co mají. Chtjí, aby nastal konec utlaování,
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ale pracují ve prospch utlaovatel. A stupid-

nost davu je naším nejmocnjším nepítelem.

Tento dav jest to, jenž modlí se ješt za své

utlaovatele, jenž je brání a — v zemích, kde

existuje všeobecné hlasovací právo — hlasuje

pro ty, kteí chtjí zákonné reglementaci krá-

deže krav, jest pekážkou každému druhu vzpoury.

Ve své naivnosti domnívá se tento dav, že utla-

ení bylo odstranno, když mže sám voliti své

vlastní utlaovatele. Ale utlaování zstává stále

utlaováním, a pedstupuje ped oi lidu po-

kryto jakýmkolivk rouchem. Jako kdyby stiha,

jejž by si ovce samy zvolily, byl proto mén
stihaem než ten, jejž si nevolí.

Mnozí lidé dovedou získati pro sebe trochu

mléka ukradených krav tím, že lichotí tyranm
a ohýbají hbet, a asto jsou tito lichotníci nižší

a niemnjší než sami tyrani.

Vtšina nemá juž krav, nebo dávno juž bylo

jim odato to málo, co mli; nemají juž nieho.

Tehdy chápou, že mimo své okovy nemají co

ztratiti, že však mohou snad získati celý svt
blahobytu, míru a štstí.

Statisíce bytostí bylo bez milosti vyvlastnno:

ztratili své krávy, svj dm, svj chléb a pece
pijímajíce bídu praví: >Pán dal, Pán vzal, bu-

diž jeho Svaté Jméno pochváleno.

«

Celý svt je velikou výstavou nikoli však po-

dobnou té, jež na poli Martov pedkládala zá-

zraky vdy, prmyslu, ducha lidského. Nikoli,

to výstava bídy, bolesti, zápasu a utrpení.

Po padesáti letech socialismu neuinili jsme

ani takový pokrok, abychom mohli íci, že jsme

opravdu zarazili ervený prapor socialismu aspo
mezi tmi, kdož socialism tvoí. Získali jsme na

šíi, ztratili však na hloubce. Kdyby byl nkdo
ekl v 1880 — ano i v 1890 — že socialista

stane se ministrem vedle vraha Komuny, každý

by se mu byl do oí vysmál. Nemožné stalo se

možným, možnostníci ve hnutí socialistickém

vyhráli, všichni socialisté stali se možnostníky

mimo starou gardu, která umírá, ale nevzdává se.

Epidemie veejné moci zpsobila veliké spou-

sty, a od njaké doby lze íci po každých vol-

bách: »Socialisté vyhráli, socialism však byl po-

ražen.*

Jsme na pímém pochodu k státnímu socia-

lismu, k nové form otroctví, o nic menší té,

v níž se nalézáme.

Vešli jsme do XX. vku; reakce sdružuje se,

aby vedla svou ránu, a socialisté, daleci toho

býti sjednoceni v principech, jsou roztíštni a

mnozí z nich opustili ervený prapor, aby se

stali reformisty. Mli jsme ilusi, že vstoupíme

do nového století lépe ozbrojeni a mnozí dnes

mezi námi jsou, bda, juž zklamáni. »Pry
s tyrany «, to teba stále opakovati a dobe se

stežiti vlka, jenž se kryje kží berání. Dodejme
také: >Pry s tyrany socialistickými* a nezapo-

mínejme nikdy, že tyran není mocný ani sám

sebou ani svými šiky, nýbrž otrockým duchem
ostatních.

Je-li lid opravdu svobodný, nemže míti tyran

vlivu.

Bda! duch je otrocký. Vidíme to stále a

všade a to nás pro budoucnost rmoutí; jakmile

však tento otrocký duch zmizí, zasvitne pro

všechny jitenka lepší doby.

Nezapomínejme, že svoboda není darem zdarma,

nýbrž že musí býti dobyta a že jen ti jí za-

sluhují, kdož se pro ni bili. Svt patí odváž-

ným.
Opakujme stále slova Dantonova: * Odvahu,

opt odvahu a stále odvahu !*

Píse

F. Dotnela Nienu,e?ihuis

o umravnní

Pišli noví oratoi

s pozdviženým hlasem,
.

levou rukou církev sboí
Samostatnost s asem.

Nebudou víc chrámy pán
míti svtské zboží,

jen tch list žurnalisté

budou sluzi boží.

Nezklame nás cizou eí
bohoslužba tajná,

nová mše jest komposicí

redaktora Hajná.

> Umravnní, umravnní
v intencích J. Husa!*

V bílé íze jako cherub

Herben mimo klusá.

>Umravnní ve všech kruzích,

nahoe i dole,

na fae i na ulici,

v hampejsu i škole!

<

Knz se musí k sladkým vcem
separátn chovat,

>as« mu lože bezúhonné

pijde kontrolovat.

V hampejsu i na ulici

pohoršení malých

postará se odstraniti

osvdený kalich.

Škole zas se dopomže
k dstojnému místu,

budou ísti » Samostatnost

«

dítky utrakvist.
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»as« i ve vlastním však stedu

po oist práhnul:

dosud neesal jen toho,

koho nedosáhnul.

Nyní uiní se pokus

v této vci vadné:

vnuje- svou péi všemu,

na co jenom padne.

Bude velkým orátorem

s plamenitým hlasem . .

.

Berte, pijte, požívejte

5 Samostatnost" s »asem*!

Nemod/e/icc

Michal Bakunin a Karel Marx
(4.)

Bakunin odpovídaje v jednom svém listé na

Marxovy pomluvy pravil, že brzo udeí hodina,

kdy každý bude míti píležitost dokázati nikoliv

slovy nýbrž skutky, jaké city ho oživují, a do-

kázal to také na svj vrub zpsobem záivým a

rozhodným. Za nkolik msíc na to, po po-

rážce drážanského povstání, jehož byl duší a

hrdinou, byl Bakunin zaten, odsouzen k smrti,

vydán Rakousku, odsouzen k zastelení, uvznn
v Rusku, odkudž po šesti letech ztrávených

v Petropavlovské pevnosti byl transportován na

Sibi. Po dvanácti letech útrap všeho druhu

podailo se mu konen uniknouti ze svého vy-

hnanství, ale samo toto uniknutí stalo se zá-

minkou nových pomluv se strany Marxe a jeho

pátel.

V této dob Marx, jenž se nikdy nikde nebil

ani nejklidnjším zpsobem na svt, nastoupil

cestu z Anglie ochoten ve vší bezpenosti dále

vésti hanebnou a perfidní svou kampa utrha-
ností proti pemoženému revolucionái, jakmile

by nadešla vhodná k tomu píležitost.

III.

V 1853, kdy Bakunin byl již více let uvznn
v ruské pevnosti, oznail Mar* velikého revo-

lucionáe znova zbable pod závojem anonymity

za vyzvédae. Alexandr Hercen vypravuje o tom,

že to bylo ve chvíli, kdy David Urquhard plnil

anglický tisk svojí fixní — a hloupou — my-
šlenkou, že ruská vláda koupila všechny poli-

ticky inné muže více nebo mén revolucioná-

ské v západní Evrop. Týž Urquhard ekl jednou

na londýnském meetingu, že, nebyl li Košut

pímo Rusku zaprodán, byl aspo pod vlivem

lovka, který beze vší pochyby placen od Ru-

ska byl — a tímto lovkem nebyl nikdo jiný

než Mazzinil Taková e byla drahocenná pro

Marxe a Engelse, kteí horliv ukládali ve sloup-

cích Morning Advertiseru, asopisu,

v nmž Urquhard ml velmi znaný vliv, své

urážky a potupy proti Bakuninovi. Hercen a

Golovin žádali dkazy tohoto obviování, avšak

marn, pozdji, na poátku 1862, když Bakunin

šastn vyváznuv ze Sibie pišel do Londýna,

kdež navázal ihned styky s Mazzinim, Aureliem

Saffim, Louisem Blancem, W.J. Lintonem, Ho-
lyoakem, Bradlaughem, Felixem Pyatem, F. Gar-

ridem a jinými, táž kampa utrhaností poala
ihned znova a tentokráte v Urquhardov aso-
pise Free Press, jehož Karel Marx byl jedním

zé stálých spolupracovník. Dne 5. bezna 1862
uveejnil tento žurnál niemný nepodepsaný lá-
nek o Bakuninovi, poínající slovy: >Another of

these agents has again been lei loose upon
Europe atd.« Hercen a Mazzini ješt jednou jali

se obhajovati svého pítele; kdyžt však dle

svého zvyku Marx a Urquhard dávali pozor,

aby nepidali jediný dkaz ke svým niemným
a anonymním obvinním, tak jako toho ne-

uinili v 1848, 1849, 1853, Hercen uinil ko-

nec polemikám prohlášením nadepsaným Ulti-

matum, jež uveejnil vKolokolu a jež kon-

ilo tmito slovy: > Mezi Rusy není nikoho, kdo
by byl dosti blbým, aby dal víry tmto po-

mluvám a nikdo, kdo byl by dosti opovržitel-

ným, aby je roztrušoval.* Co se týe Bakunina

omezil se nato, že oznámil v jednom anglickém

asopise, že, kdyby jeho » šlechetný < pítel,

vdce nmeckých komunist chtl podepsati

svoje niemnosti, odpovdl by mu nikoli perem
v ruce, nýbrž rukou bez péra. Marx zastril

klidn do kapsy tento políek stejn jako jiný,

jejž pi téže píležitosti obdržel od komitétu

revoluních dlník anglických zasílajících adressu

> bratrské sympatie svému slavnému píteli, ve-

likému revolucionái ruskému Michalu Bakuni-

novi.*

V íjnu 1864 Bakunin vraceje se ze Švédska

zastavil se v Londýn, díve než se odebral do
Paíže a do Florencie. Marx snažil se tentokráte

spatiti ho a sblížiti se s ním. Jaká asi machia-

velistická myšlenka prolétla mu hlavou Nevím,
Bakunin však napsal o tom v nevydaném ru-

kopise, jejž jsem juž ml píležitost citovati:

>Koncem 1863 vrátil jsem se ze Švédska clo

Londýna a odcestoval odtud Belgií, Francií a

Švýcarskem do Itálie. Ztrávil jsem tuto zimu a
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ást léta v Toskán a vrátil jsem se v srpnu

1864 týmiž zemmi do Švédska. V íjnu pišel

jsem znovu do Londýna. Tehda obdržel jsem

od Marxe lístek, jejž dosud schovávám a v nmž
mne žádal, nechci-li ho » zítra < pijati. Odpo-
vdl jsem, že ano a pišel. Vysvtlovali jsme

si; zapísahal se, že nikdy nic neekl, aniž uinil

proti mn a že naopak ml pro mne vždy

upímné pátelství a velkou úctu — vdl jsem,

že není pravda to, co povídá, neml jsem však

k nmu opravdu žádného záští. Ostatn obno-

vení známosti s ním mnoho mne zajímalo bez

dalšího vztahu. Vdl jsem, že mocn spolu-

psobil pi založení Internacionály. etl jsem

manifest, jejž napsal jménem provisorní gene-

rální rady, manifest, jenž byl pozoruhodný,

vážný a hluboký, jako vše, co vychází z jeho

péra, když osobn nepolemisuje. Konen opu-

stili jsme se jako na venek velmi dobí pátelé.

Neoplatil jsem však jemu jeho návštvy.

«

Co jest si mysliti o karakteru a poctivosti

Marxov, jejž vidíme u pvodu, u pramene
všech pomluv proti Bakuninovi a jenž všade

rozhlašovati ho dává za placeného agenta ru-

ského a pece ho ujišuje svým pátelstvím a

svou úctou! Lze si pedstaviti rafinovanjšího

pokrytectví ?

Až dosud byl Bakunin politickým agentem

ve službách carových a toto obvinní vrací se

ješt asto; nyní poínají jej prohlašovati za

penzokaze; pozdji uinil z nho Marx šibala,

žijícího z krádeže a podvodu. Žádný prostedek

aebude dosti ohyzdný, aby se ho neužilo tímto

strašným protivníkem.

Dne 23. kvtna 1867 psal Bakunin Hercenovi:

» . . . Abych nezapomnl, zdá se, že ruská

vláda mne pronásleduje až do Neapole V tchto

dnech jsem se dovdl, že prefekt, markýz Gual-

terio, bývalý jeden soudruh a njaký státní

úedníek vyjádili k Ranzonimu podezení, že

jsem inspiratorem všech hnutí sicilských a zvlášt

v Palermu a v celém jihu italském a že také

já vyrábím a rozšiuji falešné bankovky, jež ne-

dávno octly se v obhu. Co se mne týe, jsem

pesvden, že toto obvinní pochodí od Kise-

leva, mého bývalého />pítele« paížského, dnes

vyslance ve Florencii. Doufám, že vše záhy od-

halím a pipravím se odraziti tuto novou ránu.*

Dne 29. kvtna psal Fanellimu:

»Dostal jsem práv od pana Angela de Gu-

bernatis velmi podivný dopis, obsahující ješt

podivnjší obviování mne, jež, akoli je docela

smšné, vyžaduje pece, abych vážn zakroil.

Posoudíte to sám, nebo zde jest, co mi píše:

> Profesor Liguano, mj dobrý pítel sdlil se

mnou vda, že jsem tvj bratranec o krocích

Gualteriových. Gualterio ptal se ho, zná-li t;
odpovdl, že nikoli, že však ví, že Bakuninova

rodina byla rodinou šlechtickou. Tu Gualterio

oznámil mu, že falešné papírové peníze, jež byly

rozšíeny v Neapoli, pochodí dle jeho informací

a domnnek od tebe. Jiná osoba, Rus p. Mel-

gunov, jenž zná Liguana a jenž bezpochyby
dovdl se to od nho, rozšíil tuto povst.

V nkolika dnech vdl to bohužel náš celý

kruh. Netajím se ti se svým rozhoením, v do-

bách tak tžkých pro Itálii, pi takové bíd a

takovém nedostatku penz nemže býti pro

mne horšího zloinu než, zabíjí-li nkdo zemi

falešnými bankovkami.

«

Na konci svého dopisu pan de Gubernatis,

mj píbuzný svou ženou, která je Ruska, je

tak laskav, že se mnou sdluje, že neví, že

bych padlal peníze!

Prvním vaším pokynem, milý Fanelli, bude

bezpochyby, že mi poradíte, abych žádal ospra-

vedlnní na samém panu de Gubernatis, že se

opovážil takovým zpsobem se mnou mluviti a

pikládal hloupé víry tomuto obvinní stejn

smšnému jako podlému. Kdybyste však znal

tohoto mého bratrance, jako já ho znám, po-

chopil byste, jak smšným by bylo, kdybych

s tím na pišel, a že se teba obrátiti na lidi

vážnjší, na pana profesora Liguana pedevším
a pak na pana markýza Gualteria.

O faktech vypravovaných panem de Guber-

natis nemožno pochybovati. Je on sice dosti

ubohá hlava beze všeho rozlišování a kritiky,

zmatená ponkud falešnou posicí, kterou velel

mu zaujmouti mezi všemi stranami jeho enthu-

siasm velý, bezmocný, planý a neklidný —
pedevším však je to poctivý hoch neschopný

vdom lháti a pekrucovati fakta. Je tedy pro

mne jisto, že se vše stalo tak, jak praví, a že

vše slyšel od pana profesora Liguana tak, jak

to se mnou sdluje v dopise.

«

Viktor Dave
(Pokraování)
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Biblioteca de »E1 SoL Imprenta Bouiiosa,

Entre Rios 1275 Buenos Aires . Pcso 080

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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Hýbe se náboženskou

otázkou?

Lidstvo má svoje bolesti, svoje otázky a je

mu nejlépe, když se tmito otázkami hýbe, když

se mže pro n rozohovati, pro n bojovati a

tak volky nevolky jíti k novým etapám evoluce.

Tož byli bychom nepátely nejkrásnjší stránky

života, ne-li života vbec, kdybychom se tchto

otázek a boj vzdalovali a je odsuzovali. Na-

opak. Jako anarchisté máme na nich nejvyšší

zájem a ten nám diktuje pímou úast všade,

kde lidstvo myslí a bojuje. Je-li mezi námi dosti

tch, kdož nemají znanjší víry v zaslíbené

zem budoucího lidstva, kdož nedocházejí až

k problémm kolektivistické, komunistické nebo

individualistické spolenosti, nýbrž chtjí pede-
vším cele sebe vyžíti dnes juž, vyjáditi všechny

své city a myšlenky a do krajnosti se o n
rváti, mají tito jist nejpímjší zájem na dnešní

spolenosti, na jejích hnutích a zápasech. Ale

i ti, kdož logikou svého mozku vypracovali ide-

ální spoleenský útvar a smujíce k nmu jako

statení a poctiví muži snaží se najíti sob i lid-

stvu cesty dstojné cíle a jemu nejpimenjší,
jsou nuceni vmšovati se co nejhojnji do vavy,
aby stále zdvihali uprosted kramaícího lidstva

istý svj štít. A je nesporno, že v této vav
je práv otázka náboženská jednou z kardinál-

ních.

Tedy hýbejme i otázkou náboženskou. Snažme
se, aby lidé poctiv a oteven piznávali, ve
ví a pro ví; tažme se, pokud je teba ná-

boženských kult jako mravních opor lidstva,

vyšetme v jakém pomuje náboženství k ethice

a hledejme, mnoho-li obou potebuje individuum

k normálnímu a zdravému vývoji . .

.

Tato asi slova chystal jsem se pedeslati del-

šímu lánku o náboženské otázce, jejž chci uve-

ejniti v tomto list. Zatím však »Cas« a prof.

Masaryk (autor »Klerikálního pehledu*) dopu-
stili se, navazujíce na mj » Otevený list p. J.

S. Macharovi < následující docela obyejné a na-

prosto nehumanitní žurnalistické neloyalnosti,

kterou tu klidn pibíjím, aby tenái mohli vy-

prsknouti své opovržení na tuto polemickou po-

ctivost. Týe se následujícího:

Napsal jsem: ». . .Vidíme, kterak se strany

prof. Masaryka a jeho kliky pracuje se nev-
domky snad k tomu, aby náš život byl roze-

štván njakým umle vykonstruovaným fanto-

mem » náboženské otázky «.«

Z toho vyeskamotoval autor »Klerikálního

pehledu « následující vtu: >P. Neumann totiž

míní, že kdo u nás mluví a myslí o nábožen-

ské otázce, ten chce náš život rozeštvat nja-

kým umle vykonstruovaným fantomem, jenž

jest vyichlé kesanství a bezkrevný moralistní

humanism.«

V lokálce »Casu«, o níž jsem se pedešle

zmínil, uinili z mé vty dokonce, že se stavím

proti každému, >kdo u nás hýbe náboženskou

otázkou «.

Každý, kdo umí ísti, pozná, že slova jen a

jen proti prof. Masarykovi a jeho nkolika vý-

konným úedníkm namíená pekroucena byla

tak, aby ze mne uinila liberalistického nepítele

každého hnutí náboženskou otázku, pi emž
ovšem prof. Masaryk neopomenul dopustiti se

svého obligátního juž fušerství vyjíždje si na

anarchism našich francouzských kamarád, jejž

nezná, leda z nejpochybnjších pramen. Hamon,
Grave, Reclusové, Robin a celá ada mladších

jejich spolupracovník a jejich zahraniní pátelé

Kropotkin, Cerkesov, Malatesta, Domela Nieu-

wenhuis — na ješt dále vypoítávati jména —
s jichž myšlenkami seznamuje Nový Kult eské
tenáe, to jsou tedy anarchistití dekadenti! Za

to však prof. Masaryk se svými fukavými ka-

tolickými vzpomínkami rodinnými, se svým vý-

rokem, že by sešílel, kdyby neml svého deismu,

se svým mucháním ve všemožných sektách a

sektikách, jimž moderní hysterie dává vznikati,

ano, prof. Masaryk je duševn zdravé, silné,

mlad cítící a logicky myslící individuum! To
však lze vru ponechati mimo diskusi, o tom
si juž tenái naši uiní jasný úsudek. Chtl
jsem jen, aby si prof. Masaryk a vrní jeho

sluzi zapsali laskav za uši — v poslední dob
povážliv se dloužící — že falšují moje vý-

roky, tvrdí-li, že »ješt dnes nevidím, že otázka

náboženství jest jednou z hlavních otázek lid-

ských «. Nikdy jsem toho nepopíral a myslím,

že uznávaje to mohu se svého stanoviska zcela

dsledn potírati zpsob, jímž prof. Masaryk

náboženskou otázku »eší« ili zaplétá, mate a

své posluchae od správného pojetí odvrací.

Nazývá-li nkdo mj anarchism liberální sle-

potou nebo ímkoli jiným, je mi zcela lhostejno.

Pod opovržlivými etiketami kvasívalo v lidstvu

odjakživa nejlepší víno. Jsem-li slepý, je aspo
jisto, že si nepeji vidti tak mlhav a kolísav

jako prof. Masaryk, že nechci žíti pod fikcí,

kterou bych si sám nad oblaky vytvoil a že

nechci mysliti s hustým závojem povrivosti
na mozku.

Na konec ješt dv roztomilé vciky uvedu

z »Klerikálního pehledu < pro zábavu tená
tohoto listu. Po vt shora citované následuje

tento skvost duchaplnosti: »A proto nepovr-
ivý pan Neumann vydává — Nový K u 1 1,

píše pro vystupování z církve a prohlašuje

paížské výplody dekadentského anarchismu za
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nové credo'. Autor podtrhl ti slovíka: Kult,

církve, credo a chtl z nich nco dedukovati.

Co, neví asi sám pesn. Nemýlím-li se, chtl

odvodniti z toho bezpochyby, pro mne na-

zývá »veleknzem eského anarchismu«. Pone-

chávám opt svým tenám, aby ocenili nále-

žit podklad, na nmž p. profesor utkvl. Jen

prosím, aby se pokochali náležit malicherností

»svtového genia*.

Druhá vcika je pod arou a spáchala ji

redakce asu.
» Kdežto p. St. K. Neumann napadá Machara . .

.

druhý anarchistický list eský Matice Svobody
. 10. pochvaluje si otevený list « . Touhle no-

tickou byl jsem smrteln zasažen. Netýká se

mne vlastn. Informuje jen tenáe »Casu«.

Znám však píliš dobe poouchlé žurnalisty.

A proto ješt si zapište laskav za uši: Kdyby-
chom mli papeže, psali bychom, jak nám bulla

rozkáže; že jsme anarchisté, píše každý z nás

jak smýšlí. Redaktor Matice Svobody vidl jen

antiklerikální hrot Oteveného listu, já vidl

trochu hloubji a dále. To celý rozdíl. Vím
rád, že otevený list p. Macharv dá se velmi

pkn citovati proti klerikálm. Ale pro mne
jsou klerikálové nebezpeni jen proto, že ti,

kdož stojí proti nim, nejsou si jasni v nejprimi-

tivnjších vcech a nedovedou se ped nimi

chrániti než slovy. Proto vidím otázku nábožen-

skou tam, kde je n ej ak ut n j š í, aniž bych

ovšem zavíral oi ped ostatními jejími projevy.

Neíkáme: odlute církve od stát, protože víme,

že tyto dv tvrze autority jsou spojeny pouty

hlubšími a vnitrnjšími, než jsou pouta formální,

zevní. Ale chceme, aby ti, kdož nebezpenost

církví znají, sami se od nich odlouili a utvoili

tak náležitou protiváhu klerikalismu . . .

Nechci však vybíhati z rámce této polemiky.

Uzavel jsem ho. O náboženské otázce pro-

mluvím se svého hlediska šíe.

Stanislav K. Neumann

Barcelonská revoluce

Fakta. (2.)

»V nkolika hodinách stali se stávkující pány
Barcelony. V pl jedné však odevzdává bez-

mocná a zniená obanská vláda své úady do

rukou vlády vojenské, a od té chvíle poíná boj

mezi vojskem, etnictvem a policií na jedné

stran a revolucionái na druhé. A juž boj do-

padne jakkoli, jedna vc jest v té chvíli získána

a to jest ta ohromná manifestace solidarity dl-
ník, kteí konen pochopili, že jejich vc je

spolená a jejich síla všemohoucí, jsou-li sjed-

noceni. Od 17. získává hnutí celé okolí barce-

lonské, dlnické davy Sabadellu, Manresy, Tar-

rasy, Badalony, San Martinu de Provensals. Dne
19. bouí se Sevilla, Valence, Alcoy, Jers, Co-

rogna; stávky propukají v San Feliu de Llo-

bragat, Vallsu, všeobecná stávka panuje v Reusu,

ve Villanuev y Geltru Dne 20. nabývá stávka

pdy ve Valenci a Saragosse; propuká ve Vi-

narozu, Villafrance del Panads, Tarragon a

Masnou. Veer je stávka všeobecnou v Sara-

gosse, prohlašuje se tam stav obležení. Dne 22.

a 23. dobývá stávka Fortosy a Valladolidu.

Autority neodvažují se povolati vojsko z mst,
kde stávka ješt nepropukla . ..«

Co se udalo pak, od té chvíle, kdy moc
vojenská vešla na scénu, není pesn známo.

V prvních tech dnech picházely sice etné
depeše do Madridu, konfusní však a vykleštné

censurou. Referovaly o pohybech vojska, o kr-

vavých srážkách, o prvodech zatenc, jež se

jich revolucionáští brati pokouší vysvoboditi

novými boji, o stále nových táborech lidu a

barikádách. Bylo útoeno na kláštery, jichž oby-

vatelé bu prchli nebo se bránili puškami. Pak
nastalo marné vyjednávání mezi stávkujícími a

zamstnavateli a autoritami, naež boje poí-
nají znovu. »Dne 20. dopisovatel asopisu Epoca
napsal, že generál Barges vzdor své » obvyklé

bravue < a energii — naídil ervenému Kíži,

aby pipravil všechna lžka a nosítka, jimiž di-

sponuje — nemohl od tí dn, kdy pevzal ve

lení, zavésti klid a že seznam mrtvých a ran-
ných stále se prodlužuje ve sloupcích žurnál,

a censura ani tvrtiny nepropouští. A mezi t-
mito tragickými zprávami nalézá se groteskní

poznámka, že guvernér naídil, by asopisy vy-

cházely, a kdyby se sazei zdráhali, aby zamst-
navatelé udali jejich jména a jejich adresy Ge-

neral Weyler prohlašuje ve snmovn, že v Bar-

celon vládne klid a dkazem toho jest, že

jezdily tramwaye naplnné vojáky.*

Po 21. jsou telegramy docházející madridské

žurnály nejen censurovány, nýbrž i významným
a obmyslným zpsobem vynalézány. Pod touto

hromadou lží nelze ovšem dopátrati se toho,

co se skuten dje, lze však se mnohého do-

hádnouti z ustrašených oí mšák, kteí pr-

chají z Barcelony. Vojenské soudy fungují a

problém je te juž zcela jednoduchý.

Povšimnutí hodná jest také obsáhlá depeše

zvláštního zpravodaje francouzského denníku Le
Journal, p. Ludovica Naudeaua, jenž jest ovšem
smýšlení zcela mšáckého, jinak však zdá se

býti vrohodným.
Díve však než uvedu nkolik zajímavostí

z této depeše, kterou mám v doslovném znní

ped sebou, chci upozorniti na bezpíkladn n i-

emný falši fikat, jehož se dopustilo Právo

Lidu rafinovan pokryteckým zpsobem. Stjž

zde ást lokálky, kterou tento list uveejnil dne

27. února pod titulem »K nepokojm v Barce-

lon.* Paížského korespondenta cituje lokálka

následovn:
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». . .Je zcela jisto, že pi událostech tchto

psobilo hnutí anarchistické a že toto hnutí ne-

bylo njak poraženo. Hnutí anarchistické velice

zde délnictvu škodí a sociáln demokratické dl-
nictvo je proto na anarchisty velice rozmrzeno.

Všeobecné stávky užili anarchisté ke svým pro-

spchm, ba namnoze také k vykonávání sou-

kromé msty. Mnoho lidí, anarchisty nenávid-

ných osob, bylo zateno, beze vší píiny pe-
padáni na veejné ulici lidé, kteí o sociální

hnutí ani nezavadili. Mnoho lidí, kteí na ve-

ejném život nemli vbec úastenství, bylo

zabito ranou z revolveru nebo dýkou. Anarchista

Clavias zastelil dstojníka, který kráel ped
oddílem vojska, byl ihned zaten a za nkolik
hodin popraven.

«

K tomu podotýká redaktor sociálndemokra-
tické Politicky toto: » Citujeme ovšem hlas bur-

žoasního listu jen pro informaci tená, be-

rouce ovšem jeho úsudky o dlnickém hnutí

jen s nejvtší reservou.*

Nuže, co napsal opravdu p. L. Naudeau svému
žurnálu Pedevším v celém dopise není zmínky

o tom, jak anarchisté délnictvu škodí a jak je

toto na n rozezleno. Ovšem prohlásil Pablo

Iglesias jménem hrstky sociáln demokratické,

že tato revoluce není vedena v pedepsaných
formách a zavrhli ji. O tom však, jak jsem

pravil, není v zmínné depeši ani zmínky, nebo
i fakt sám je vzhledem k nepatrnému potu
sociáln demokratických žaba ve Španlsku
docela bezvýznamný. A te pohleme, jak se to

má s tmi anarchisty, kteí provádli krvavou

osobní mstu. Dopisovatel dlí pedevším barce-

lonské revolucionáe ve tvero skupin: 1. stáv-

kující kovodlníci, 2. dlnictvo stávkující ze so-

lidarity, 3. bojující anarchisté, 4. zlodji a lupii,

tací, kteí ve Francii v 1789. nazývali se bri-

gands. Tyto má prý každé msto, jmenují se

v Marseillei nervis, španlsky golfos a kata-

lánsky trinx er aíds. Tito ubozí nemají —
rozumjme — žádného mínní, žádného sociál-

ního ideálu. A nyní doslovný peklad:

»Jich (povstaleckých živl vbec, nikoli speci-

eln anarchist. Pozn. pekl.) zloiny, to nutno

íci, byly strašlivé, divoké osobní msty byly

provedeny v tch dnech zmatk, lidé byli dýkou
vraždni z dvod zcela cizích politice, sklady

byly vyloupeny zlodji, » golfové* chodili jíst do
restaurant a nabízeli zaplatit svj úet ranami

nožem . . .«

Tedy (nesouhlasíce ovšem tak zcela s názory

mšáckého žurnalisty o tch zlodjích z pro-

fese), vidíme zcele jasn, že iní rozdíl mezi an-

archisty a tmito » golfos «. A tento rozdíl re-

daktor Práva Lidu ochotn zamlel. Kdyby byl

citoval celou adu jiných, pro socialistický list

významnjších míst z oné depeše, nebyl by musil

na konci pokrytecky svalovati se sebe zodpo-
vdnost.

Z úryvk, jež dále otiskneme, pozná tená,
jak obmysln a zlovoln byla depeše Právem
Lidu citována, kdyžt obrácena byla jen proti

anarchistm.

Le Journal, dne 23. února.

Komuna v Barcelon

(Depeše našeho zvláštního zpravodaje)

Cerbere, 23. února. —; Sto zabitých, ti sta

ranných, pt set uvznných, taková je až do-

sud bilance událostí, jimž pihlížíme v Bárce

lon . . .

Bylo mi odjeti až k francouzské hranici, abych

vám mohl zaslati tento telegram. V této chvíli

vládne v Barcelon Hrza a toto veliké msto
je isolováno od ostatního svta . . .

Boue barcelonské mají pvod velmi složitý

a smysl ješt složitjší. Je teba rozeznávati dv
ady rznících se skutk. Pedn anarchistické

povstání, podruhé všeobecnou stávku. V této

chvíli lze, myslím, napsati toto: anarchistické

povstání je potlaeno; všeobecná stávka pokra-

uje. Nelze se o tom klamati, že stojíme v Bar-

celon ped novou Komunou. Byly -li atentáty

provedené povstalci v prvních dnech divoké,

vládla-li hrza Barcelonou, dokud vzbouenci

byli pány ulice, nutno íci, že i potlaovaní

provádné representanty poádku je samo také

divoké. Mohlo se jednati jinak ? To cizinci lze

tžko odhadnouti. Ale nahrazovati hrzu hrzou
to není snad jediný prostedek, jímž lze rušitele

pivésti k rozumu . . .

Španlská msta jsou pro obanskou válku

vhodnými bitevními místy; Barcelona má celé

tvrt, jež zdají se pocházeti ze stedovku,
temné uliky vroubené vysokými staveními,

klenby a podloubí, tajemné cesty, domy s tera-

sami, tmavé dvory. V tchto labyrintech mohli

stávkující až do píchodu posil a prohlášení vá-

leného stavu vzdorovati s úspchem vojenské

moci . . .

Uznejme také, že nkteí povstalci byli po

svém zpsobu hrdinní. Vlach, jménem Claria,

zpravodaj madridského anarchistického asopisu,

vrhl se mezi oddíl pchoty, jež kráela po Calla

Ramarella a zabil dstojníka ranou z revolveru.

Bylo nemožno, aby unikl vojákm, kteí ho

ihned zastelili. (Srovnej, jak o tom mluví lo-

kálka Práva Lidu. Pozn. pekl.) Také jiní an-

archisté obtovali svj život snažíce se vysvo-

bodit zajaté. Ve tvrtek bojovalo se zuiv, na

jediném míst bylo vypáleno 800 ran. Je to

zázrak, že poet obtí není desetkráte vtší

Kdyby byli mli povstalci vážné zbran, kdo

ví, co by se bylo udalo. Jen nkolik revolucio-

ná mlo pušky, ostatní mli po ruce jen po-

chybné revolvery . . .
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Vojáci chovali se celkem vzato lidsky, stíleli

jen odpovídajíce na útoky. Nemohlo by se totéž

však íci o etnících, kteí se chovali jako vzteklá

zvíata. Mohu o tom mluviti znaje píinu. V Bar-

celon od proklamace váleného stavu pluk et-

-ník terorisoval nejpoestnjší a nejhodnjší lidi.

Od prohlášení váleného stavu má každý voják

a etník právo vysteliti, aniž mu byl dán roz-

kaz od dstojníka. Roztroušeni v malých skupi-

nách, opateni na svt nejnebezpenjšími pu-

škami, tito strážci poádku stílí, kdy jim libo,

protože je to jejich . dobrou zábavou. Radovi

. vojáci nezneužívají tohoto práva, etníci pášou

ukrutnosti. V Barcelon je tradicí opovrhovat

etníky, zahrnovat je nadávkami a posmchem;
vdouce, že jsou nenávidni, cítíce se více ohro-

ženi než vojáci adoví, ztrácejí klid a také oni

ukájejí svá stará záští používajíce píležitosti

k pomst . . .

Pozorujme je: Jsou na íhané. Na rohu ulice

zjeví se náhle bledý lovk zavinutý v dlouhé

pokrývce, vystelí smrem k nim z revolveru a

utee. etníci uiní ihned strašlivou palbu a srazí

na 1500 metr njakého nešastného chodce.

Nkdo zahvízdl v jich sousedství: palba!

Vyhlídka v okn teskla vtrem: palba!

Nejsou nikomu zodpovdní; stav obležení je

prohlášen, neexistují lidská práva, zákony, pranic;

mohou zabíti lovka, protože se jim jeho obliej

nelíbí. Ani okamžik neznepokojovaly mne vý-

stely povstalc, kdežto mnohokrát vida, kterak

etníci s výstedními pohyby manipulují svými

mauserovkami, cítil jsem se v nebezpeí. V n-
kterých místnostech pronikly kule pušek Mause-

rových zdi a zasáhly lidi v jich úkrytu; ostatn

zlíbí-li se jim to, vniknou etníci do dom a

pod mlhavými záminkami pášou každá násilí.

Dlnití delegáti ubírají se k zamstnavateli,

aby s ním smírn vyjednávali. V okamžiku,

když se vrací, zabíjí etník, jenž na n íhal

jednoho ranou z pušky. Lidé chtjí vypáiti

dvée u pekaství. etníci nesnaží se zabrániti

jim v tom, nýbrž vypálí na n salvu. Jako

vzteklí psi vraždí se nejen všichni lidé, kteí

bojují, brání se nebo manifestují, nýbrž prost
i všichni podezelí. Lidé hodnovrní ujišují mne,

že v kasárnách nkteí vzni zastelují se po
sumárním odsouzení. Nemoha však kontrolovati

tyto zprávy, uveejuji je jen s reservou. »Tam-
hle jsou etníci! spasme se!< to pokik po-

estných lidí v Barcelon . . .

Dnes, kdy opouštím Barcelonu, zdá se msto
klidným, není však ani o jednoho vojáka mén
v ulicích, ani o jednoho dlníka více v práci —

Ludovic Naudeau

Koním tedy krátký pehled pamtihodných
událostí barcelonských. Oceniti je, kritisovati je

a odvoditi z nich dsledky pro celý svt vý-

znamné, nedovolují mi naše tiskové pomry.
Vtšina tená našich dovede to však uiniti

si sama, a naši pátelé, obdivujíce se pedevším
velikolepému projevu dlnické solidarity v Bar-

celon, odpovdí zajisté všem, kdož je upozorní

na výsledek barcelonské revoluce, slovy paíž-

ského zpravodaje: » Kdyby byli mli povstalci

vážné zbran, kdo ví, co by se bylo udalo.*

Brutus

Af žije sociální demokracie!

Mn hmla hlavou báse s divým prvodem:
Tisíc proletá prudkým pochodem. —
Vše marno ... V duši zbyla disharmonie.

A žije sociální demokracie!

Zmizela romantika z doby kommuny.
Lid má te v parlamentech svoje tribuny.

Na ministra to pive soudruh z Francie!

A žije sociální demokracie!

Lid dlný zápasí na schzi, v redakci

za potlesk bursián proti reakci.

Volnost, jíž neznáme, vždy v nebezpeí je!

A žije sociální demokracie!

Stát chápe sociální úkoly. K posledu

bude mít každý otrok svj krajíc k obdu!
Jji

— A svta bh dle Marxe beztak jistý je

A žije sociální demokracie!

Je teba resignaci tiché navykat.

Již nezavlaje modrá blza s barrikád . . .

Vše marno ... V duši zbyla disharmonie.

A žije sociální demokracie!

Fr. Gelner
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O zázraku

Nelze íci: Není zázraku, protože nebyl do-

kázán. Pravovrní mohli by se stále odvolávati

na úplnjší vzdlání. Pravdou však jest, že zá-

zrak nemže býti konstatován ani dnes, ani

zítra, protože konstatování zázraku bude vždy

pedasným vyslovením závru. Hluboký instinkt

nám praví, že vše co píroda obsahuje ve svém

ln, shoduje se s jejími zákony, a známými,

a tajemnými. Ale i kdyby lovk dovedl uml-

eti svou pedtuchu, nemohl by nikdy íci:

>Toto faktum je mimo meze pirozenosti.* Naše

výzkumy nedojdou nikdy tak daleko. A je li

v podstat zázraku unikati vdní, každé dogma,

které se ho dovolává, dovolává se svdka ne-

zastižitelného, který bude unikati vn vkv.
Zázrak jest dtinská smyšlenka, jež neobstojí,

jakmile si duch lidský pone vytvoovati sou-

stavnou pedstavu pírody. Moudrost ecká ne-

snesla zázraku. Hipokrates mluv o epilepsii

ekl: *>Tato nemoc nazývá se boží; ale všechny

nemoci jsou boží a pocházejí stejn od boh.«
Mluvil jako filosof naturalista. Rozum lidský není

dnes tak pevný. Zvlášt to mne mrzí, že se

íká: »Nevíme v zázraky, protože žádný ne-

byl dokázán.

«

Když jsem byl v Lourdech (v srpnu) navštívil

jsem jeskyni, v níž visely nesíslné berle na

znamení uzdravení. Mj spoleník ukázal mi

prstem na tyto trofeje nemocnice a pošeptal mi

do ucha: >Jediná devná noha ekla by více.«

To bylo moudré slovo; ale filosoficky nemla
by devná noha vtší ceny než berle. Kdyby
pozorovatel ducha opravdu vdeckého byl po-

volán konstatovati, že uíznutá lidská noha se

obnovila v njakém rybníce neb jinde, neekl
by: »To zázrak!* ekl by: ^Pozorování do té

doby ojedinlé vzbuzuje domnnku, že za okol-

ností dosud nevymezených tkaniva lidské nohy
mají schopnost se obnovovati jako raí klepeta

a ocas slepýše, jen že mnohem rychleji. Je to

pirozené faktum, které stojí ve zdánlivém od-

poru s nkterými jinými pirozenými fakty.

Tento odpor vyplývá z naší nevdomosti a vi-

díme jasné, že živoišná fysiologie vyžaduje pe-
pracování, anebo lépe eeno, že nebyla nikdy

vypracována. Sotva dv st let víme o obhu
krve. Teprve ped stoletím jsme poznali, co je

to dýchání.

«

Bylo by ovšem teba jakési pevnosti, aby
bylo možno takto mluviti. Ale vdec nesmí býti

niím udiven. Ostatn nikdo z nich nebyl nikdy

podroben takové zkoušce a podobného zázraku

neteba se báti. Zázraná uzdravení, která lékai

mohli konstatovati, shodují se všechna zcela

dobe s fysiologií. Až dosud psobily hroby sva-

tých, posvátné prameny a jeskyn jen na ta-

kové nemocné, kteí byli stíženi chorobami vy-

léitelnými nebo schopnými okamžité úlevy.

A i kdybychom vidli mrtvého vzkísiti, nebyl

by to ješt bezpený zázrak, pokud bychom ne-

vdli, co je život a co je smrt a toho nebu-

deme vdti nikdy.

Zázrak se nám definuje jako nešetení zá-

kon pírodních. Ale my jich neznáme: jak by-

chom mohli vdti, že ten onen fakt jich ne-

šetí.

<Ale známe pece nkteré z tchto zákon?*
» Ovšem, postihli jsme jakous souvislost vcí.

Ale nemajíce ve své moci všech zákon pírod-

ních, neznáme vlastn žádného, protože všechny

vespolek souvisí.*

»Mohli bychom tedy konstatovati zázrak aspo
v tch adách vztah, které jsme postihli.*

»Nemohli, aspo ne s jistotou filosofickou.

Ostatn práv ty ady, které se nám jeví nej-

pevnjšími a nejuritjšími, porušuje zázrak nej-

mén. Zázrak neprovádí se nikdy na píklad

proti mechanice nebeské. Nejeví se nikdy v obhu
hvzd, neurychluje, ani neopozuje vypotené
zatmní. Naproti tomu odehrává se rád v tem-

notách interní pathologie a libuje si zvlášt

v chorobách nervových. Ale nesmšujme otázku

fakta s otázkou principu. V principu jest vdec
neschopen konstatovati nadpirozené faktum.

Toto konstatování pedpokládá úplnou a na-

prostou znalost pírody, které nemá a nikdy

míti nebude, a které neml nikdo na svt.
Proto nevil bych ani našim nejschopnjším

okulistm, kdyby mi dokazovali zázrané uzdra-

vení slepce, a tím spíše nevím ani svatému

Matouši a svatému Marku, kteí nebyli okulisty.

Zázrak takto definovaný jest neuznatelný a ne-

poznatelný.

Uenci nemohou v žádném pípad dokázati,

že ten onen fakt jest v odporu s obecným á-
dem, to jest s božským neznámým. Ani bh
by toho nedokázal, le by uinil politování hodný

rozdíl mezi obecnými a zvláštními projevy své

aktivity, le by uznal, že as od asu poopra-

vuje plaše své dílo, a dal si uklouznouti pokoující

piznání, že tžký stroj, který natáhl potebuje

každou chvíli postreni, aby se jakž takž hýbal.

Vda naopak jest schopna pivésti pod tvrzení

positivní vdy fakta, která se jim zdánliv vy-

mykala. Podaí se jí mnohdy velmi šastn
vyložiti fysickými píinami jisté zjevy, které

platily dlouho za zázrané. Uzdravení míchy,

která byla konstatována na hrob diákona Pa-

rise a na jiných svatých místech. Tato uzdra-

vení nejsou nic divného, od té doby co víme,

že hysterie simuluje leckdy porušení míchy.

Ze se tm tajemným postavám, které Evan-

gelium nazývá Mágy (béru to za faktum histo-

ricky dokázané) objevila nová hvzda, to ovšem
bylo zázrakem pro stedovké hvzdáe, kteí

se domnívali, že obloha pobitá hvzdami nepod-

léhá žádné vrtkavosti. Ale hvzda Mág, a sku-

tená i smýšlená, nemá nic zázraného pro

nás, kteí víme, že nebe jest ustavin zmítáno

rozením a umíráním všehomíra, pro nás, kteí
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jsme vidli r. 1866 vzplanouti z nenadání hv-
zdu v korun severní, svítiti po dobu jednoho

msíce a pak uhasnouti. Tato hvzda neozna-

movala píchod Messiáše, nýbrž svdila jen, že

v nekonené vzdálenosti od nás strašlivý požár

stravuje svt v nkolika dnech, i spíše že ho
již dávno strávil, nebo paprsek pinášející zprávu

o této nebeské katastrof byl na cest pt sto-

letí a snad i déle.

Jest znám zázrak Bolsenský znesmrLelnný
ednou Rafaelovou Stanzí. Nevící knz sloužil

jmši; když ped pijímáním rozlomil hostii byla

samá krev. Ješt ped deseti lety byly by bý-

valy Akademie ve velkých rozpacích, jak vylo-

žiti faktum tak podivné. Ale od té doby, co

byl objeven mikroskopický žampion, jehož ko-

lonie usazené v mouce nebo v tst mají vzhled

sražené krve, nepokouší se ho nikdo popírati.

Uenec, který ho nalezl, mysle právem, že skvrny

na hostii Bolsenské byly téhož druhu, nazval

žampion micrococcus prodigiosus.

Najde se vždycky njaký žampion, njaká
hvzda, neb njaká nemoc, které lidská vda
nebude znáti, a proto bude vždycky ve jménu
vné nevdomosti popírati každý zázrak a

íkati o divech sebe vtších, jako o hostii

Bolsenské, jako o hvzd Mág, jako o uzdra-

vení chromého: Bu to jest, nebo není a je-li

to, jest to v pírod a tedy pirozené.

Anatole France
(Zahrada Epikurova)

Ve tmavé noci . . .

Ve tmavé noci zazáil chrám —
Komu je libo, jdi si tam sám!

Nepjdu více . . . Trpl jsem mnoho.

Nepjdu více ... Co bych ml z toho ?

Nemohu jíti; Satana zraky

táhnou mn sebou — poj, drahá, taky!

Vím, že t jako m srdéko zebe,

poj, pjdem v pekla žár, chladné je nebe!

Ve tmavých nocích zazáí chrámy —
cestikou ku peklu pjdeme sami . . .

Stána Cemper

Michal Bakunin a Karel Marx
(5.)

Bakunin ptá se pak Fanelliho, jenž jest jeho

pítelem, jenž vidl tak z blízka jeho existenci

upímn otevenou všem sympatickým lidem,

s druhé strany však tak skromnou, tak mírnou

a tak zdrželivou, jak ji vedl ode dvou let

v Neapoli a jenž souasn znal vtšinu jeho

styk a každodenního okolí, zdali mže jen na

okamžik pipustiti, že by prefekt skuten inte-

ligentní a schopný mohl vážn pojati proti nmu
podobné podezení? — Zajisté nikoli; a vypra-

vuje pak svému píteli, co Kiselev, stolovník

rodiny von Westphalen, podnikal proti nmu
v Paíži r. 1847 a dokládá, že teba jíti do

Florencie hledat pramen a pvod této nená-

vistné machinace. Ješt však v téže dob stálo

v »Uední gazett varšavské*: »Exi-

stence zahraniní spolenosti žhá a padlatel
ruských kreditek, jejíž ást tvoí Hercen a Ba-

kunin se svou bandou, je faktem tak dokáza-

ným, že náelník policie podal o tom svou nej-

poníženjší zprávu J. V. císai. « A já sám mám
od pana Ludvíka Webera otce, velmi úctyhod-

ného revolucionáe, jenž vedl s Engelsem kam-

pa z r. 1848 ve velkovévodství badenském, že

Karel Marx, když se mu nepovedlo prohlásiti

Bakunina za vyzvdae, rozšioval hojn upro-

sted londýnské emigrace té doby novinku o Ba-

kuninovi penzokazi! Marx mohl dobe pomá-

hati Kiselevovi r. 1867, jako Kiselev pomáhal

Marxovi r. 1847 v Paíži! — Ovšem, když vy-

nález o penzokazectví dostaten se naobíhal,

nikdy juž o nm nebylo sporu; jesuité znají

Voltaireova slova: » Pomlouvejte, pomlouvejte,

nco z toho vždycky zbude.

«

Od roku 1876 Bakunin pohánn potebou ne-

utuchající innosti náležel k Mezinárodnímu dl-

nickému sdružení, což Karlu Marxovi velmi se

nelíbilo, tož poal ihned proti nmu pomocí

podstrených osob kampa snižování, tupení a

pomluv. Zikmund Ludvík Borckheim, sluha ko-

munistického autokrata z Londýna s nejjedo-

vatjším pérem, napsal do D emo krát i sches
Wochenblatt, Liebknechtova asopisu, vy-

cházejícího v Lipsku, neestné lánky o poli-

tických emigrantech ruských v západní Evrop
a pak pokraoval ve svém smutném a bdném
zamstnání v Zukunft, orgánu pruské demo-

kracie, založeném v Berlín od Jana Jacobyho.

Pronásledoval v tom Bakunina a Hercena pod

jménem Jurského internacionalisty >se zuivostí

hyeny na mrtvole«. Tento vykonavatel marxi-

stických nízkostí »snažící se býti duchaplným

dovedl podati jen ošklivosti.

«

Bakunin, když byl podotkl, že si nikterak

nevšímá mrzkostí jistých lidí, vyjaduje se takto

v rukopise, jejž vnoval svým osobním stykm
s Marxem:
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»Bylo mi však nemožno týmž zpsobem cho-

vati se k pomluvám, jež pochybní lidé nikoli

z hlediska politického a z hlediska toho, co se

obvykle nazývá osobní poestností, nýbrž z hle-

diska socialismu a své upímnosti k dlnickému
svtu, jež mšáci, nazývající se socialisty sna-

žili se rozšíiti v Mezinárodním sdružení proti

mn. Toto veliké sdružení tvoí dle mého hlu-

bokého pesvdení svt budoucnosti, a jak jsem

lhostejný k mínní méšáckému, tak jím nejsem

k mínní jejímu. Stailo mi tedy zvdti, že

podobní lidé tupí mne v dlnické spolenosti

tajn a zbable, abych hledal píležitost odha-

liti je. Tato píležitost brzy se naskytla.

Dozvdl jsem se asi msíc ped kongresem

v Baselu a v pedveer kongresu eisenašského,

že jeden z vdc nové strany sociální demo-
mokracie v severním Nmecku — nechci ho

jmenovati — opovážil se íci v polopoli-

tické schzi svých pátel, že jsem byl zejm
neobyejn nebezpeným agentem ruské vlády,

že jsem prchl ze Sibie pomocí této vlády a že

má všechny dkazy toho v ruce; že založením

aliance demokracie sociální chtl jsem zniiti

Mezinárodní dlnické sdružení a že se mn, lsti-

vému a diplomatickému, jako všichni Rusové,

povedlo oklamati a strhnouti starého nmeckého
socialistu Jana Filipa Beckera.

Tento odjíždl práv na kongres eisenašský,

dal jsem mu tedy otevený list pro svého po-

mlouvae žádaje ho, aby mu ho peetl v pí-

tomnosti více pátel a, bude-li nutno, ped celým

kongresem. V tomto dopise dal jsem svému no-

vému obviovateli msíní lhtu, aby sebral proti

mn všechny možné dkazy sdluje s ním, že,

nedokáže-li svých zlovolných obvinní proti mn
na baselském kongresu, kdež se spolu setkáme,

zatoím s ním, jako s pomlouvaem.«
Bakuninv dopis, existuje ješt, je uchován

v archivech sociáln demokratické strany n-
mecké v Berlín. A ježto není pravdpodobno.
že by byl kdy uveejnn, a ježto udává jméno
druhého pomlouvae — první pomlouva je

znám od kongresu baselského — bude zajímavo

podati ho veejnosti. Dr. Nettlau otiskuje p-
vodní nmecký text; zde je peklad:

»Mj milý Beckere, — náš pítel Wertheim
ekl mi a opakoval vera v tvé pítomnosti, že

se zlíbilo nmeckému socialistovi a estnému
lovku, p. Liebknechtovi, pomlouvati mne nej-

hanebnjším zpsobem. Prohlásil veejn a v pí-
tomnosti Wertheimov:

1. že jsem ruským agentem a že má o tom
nejnepochybnjší dkazy;

2. že jsem unikl ze Sibie pomocí ruské vlády;

3. že založením Aliance chtl jsem zlomysln
zniiti Mezinárodní dlnické sdružení;

4. že starý Becker dal se mnou, Rusem obrat-

njším než on, ošáliti.

Pomíjím mlením ostatních roztomilostí, z nichž

za každou zasloužil by prost býti spolíkován.

S druhé strany mj pítel Wertheim dal mu
ísti dopis p. Bebela, v nmž tento sdluje, že

jsem pravdpodobn ruským agentem a stejn

pravdpodobn také, jako p. von Schweizer,

agentem Bismarkovým.

Ml bych také právo žádati o vysvtlení

tchto slov p. Bebela, nebo estný muž nemá
nikdy jen tak lehce vysloviti utrhané obvinní

proti muži jinému, jehož nezná. Ale, že zcela

dobe se mohu domnívati, že prvním pvodcem
tchto pomluv je p. Liebknecht, jehož ostatn

ani neznám, chci se držeti nyní jen tohoto.

Prosím té, milý Beckere, jako pítele a po-

litického straníka a jako soudruha z naší Ali-

ance, pi jejíž založení ml jsi tak velikou úast,

bys jménem mým prohlásil p. Liebknechtovi,

že jej považuji za dosti vážného, aby vdl, že,

zlíbí-li se mu nkoho pomlouvati, jest mu míti

také odvahu pevzíti zodpovdnost za své po-

mluvy a že má také povinnost opíti tvrzení

svá nepopiratelnými dkazy.
Dávám mu msíní lhtu, aby sebral proti

mn všechny možné dkazy. Na kongresu v Ba-

selu má podati veejn dvody pro mou ne-

estnost nebo oekávati, že s ním budu pede
všemi jednati jako s niemným darebákem a

opovrženíhodným pomlouvaem.
Žádám, mj milý píteli, aby tento list ten

byl nejen pp. Liebknechtovi a Bebelovi, nýbrž

všem lenm kongresu a, možno-li v samém
sezení kongresu eisenašského.

Tvj pítel M. Bakunin.«

»Když jsem pišel do Baselu na kongres, po-

krauje Bakunin, skuten jsem se tam s ním

setkal. Co jsem ml initi, bylo mi dáno cílem,

jehož jsem chtl dosíci, totiž rozhodného a úpl-

ného vysvtlení ped úplným dlnickým shro-

máždním. Bylo mi tedy zdržeti se aspo pro

poátek každé osobní provokace. Odpuzovalo

mne ostatn zavádti do svta dlnické demo-
kracie buržoastické zvykyr. V Internacionale je

než jeden prostedek spravedlnosti a zadost-

uinní uražené cti: veejný soud.

Nechtl jsem také zamstnávati celý kongres

osobní svojí otázkou. Ostatn Internacionala, a
jest mladá, má pro takové pípady již dobe
zavedenou praktiku: estné soudy.

Ze své strany zvolil jsem si z len kongresu

pt soudc: Fritze Roberta, delegáta románského

Švýcarska, Gasparda Scutinoua, Spanla, dele-

gáta Aliance demokracie sociální a dlnických

sekcí barcelonských, Palixe, delegáta lyonského,

Caesara de Paepe, delegáta bruselského a Neu-

mayra, Rakušana, delegáta vídeského. Ze všech

tchto delegát neznal jsem pedem než Fritze

Roberta, s nímž jsem se nkolikráte setkal v jur-

ských horách, a s ostatními seznámil jsem se

až v pedveer kongresu v Zenev nebo v Ba-

selu.
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Mj protivník zvolil si pt delegát nme-
ckých, mezi nimiž obana Eccariusa, sekretáe

generální rady londýnské, obany Rittinghau-

sena a Spiera. Nevím jist, zda byl mezi nimi

Moric Hess, zdá se mi však, že ano. Jméno
pátého úpln jsem zapomnl. Starý J. F. Becker,

socialista celým svtem respektovaný, byl pí-
tomen soudu jako svdek.

. . . Obvinil jsem svého protivníka, že mne
pomluvil, a vyzval jsem ho, aby podal dkazy
pro svoje obvinní. Odpovdl mi, že mn byla

jeho slova falešn interpretována, že mne nikdy

neobvinil a že nikdy neekl, že má proti mn
dkaz; že neml žádného krom snad jednoho:

moje mlení na utrhané lánky, jež Borckheim

uveejnil proti mn v hlavním orgánu pruské

demokracie, v Zukunft, a že mluv o mn
mezi svými pátely vyjádil jen své pekvapení,

jež v nm vyvolalo toto mé mlení, že ostatn

skuten mne obvinil, že jsem zasadil ránu zí

zení Internacionály založením Aliance sociali-

stické demokracie.

Tato otázka Aliance byla ponechána stranou

na žádost Eccariusa, lena generální rady, jenž

poznamenal, že, ježto Aliance byla uznána za

odvtví Internacionály, ježto její program stejn,

jako její ád jednohlasn byl schválen v Lon-

dýn a její delegát pijat na kongres, nemže
býti sporu o její legitimnosti.

Co se týe hlavní otázky prohlásila jury

jednohlasn, že mj protivník jednal s nepo-

chopitelnou lehkovážností, když obvinil lena
Internacionály na základ nkolika utrhaných
lánk uveejnných v mšáckém žurnále.

Toto prohlášení dáno mi bylo písemn. Jest

mi íci ostatn, že mj protivník uznal šlechetn

pede všemi, že se na mj úet dopustil omylu.

To byla naše první srážka; podal mi ruku a

já jsem spálil pede všemi psané prohlášení jury,

«

Liebknecht uznav, že pispl k šíení po"

mlouvaných obvinní Bakunina, ml mu dát 1

zadostuinní a tedy nabídnul mu za tím úe-
lem uveejniti mu ve Volkstaat lánek, jejž

ruský revolucioná otiskl ve vlašském asopise

Liberta e Giustizia a jenž obsahoval jeho

vyznání víry. Tento lánek však nikdy nevyšel

a Liebknecht uveejnil za to ve svém žurnálu

dopisy poslané z Paíže Moricem Hessem, v nichž

reprodukována byla táž obvinní, jež prohlášena

byla za lživá a niemná estným soudem ba-

selským!

Lze se domnívati, že Liebknecht, kdyby byl

býval pánem své vle a svých cit, byl by
jednal s takovou neloyalností ? To nemožno,

odpovídá Ha tuto otázku autor Pamtí jur-

ské federace; jedin možná vc, jediné

možné vysvtlení tohoto neuvitelného pokles-

nutí mravního smyslu jest to, že diktátor Marx,

když se Liebknecht vrátil do Lipska, oznail

mu jeho chování se v Baselu a jeho slib Baku-

ninovi za trestuhodnou slabost citu a zakázal

mu v ní pokraovati.

Ješt dále a až do samého kongresu v Haagu
uveejoval Liebknechtv asopis nové lánky,
jedny pro Bakunina urážlivjší druhých; Marx
ml pro toto špinavé dílo k svým službám nej-

oddanjší nástroje, Karla Hirsche a Bedicha
Engelse mezi jinými.

V msíci ervenci a srpnu 1872 byl asopis

inspirovaný Marxem zvlášt nepátelský a 30.

srpna t. r uveejnil dopis z Vratislavi, jenž uka-

zuje jasn, jak málo snahy po pravd oživovalo

kruh gravitující kolem náelníka nmeckých
komunist.

»Koníte tvrtý svj lánek o Bakuninovi,*

psal dopisovatel tmito slovy: »Kdyby nás byl

p. Bakunin neujišoval, že chce zniení všech

stát, tedy i státu ruského, byli bychom ho po-

važovali po tom, co jsme o nm ekli, za hlav-

ního podkuovatele carova.« Povím vám co vím

o p. Bakuninovi. Poznal jsem ho ve Vratislavi

r. 1848, kdež byl ihned pijat do demokratické

spolenosti. Hrál v ní dokonce, a nikoli ote-

ven, dosti dležitou úlohu. Nedvoval jsem

mu brzy, ihned od jeho návratu ze Slovanského

sjezdu v Praze, jehož se súastnil nikoli jako

demokrat, nýbrž jako representant panslavismu.

V tomto smyslu reklamoval také Slezsko za do-

plující ást budoucího panslavistického státu,

ježto prý Slezsko patilo kdysi k slovanské íši!!

»Demokrat« Bismark neodvodoval jinak pro

Elsasko a Lotrinsko.

Neue Rheinische Zeitung varovala

v té dob obecenstvo ped Bakuninem, jenž ne-

byl mezi revolucionái niím jiným než agentem

ruským. Toto obvinní dojalo živ demokrati-

ckou stranu ve Vratislavi. Radili mi, jako aso-

piseckému dopisovateli, abych obhájil Bakunina.

Dopsal jsem v tom smyslu na redaktora, jejž

jsem znal osobn, na Viléma Wolffa. Zde jeho

odpov: »Milý píteli, který reakcioná inspi-

roval tvj dopis? Redakce neuveejuje
pátelm zpráv aniž je pedem pe-
svdena o skutenosti podávaných
fakt. Chceš-li však sám znáti doku-
menty a dkazy, obra se na George
Sandovou. nebo od ní je máme.<- — Vi-

díte tedy, že mžete bez váhání považovati Ba-

kunina za ruského i spíše carova agenta mezi

revoluní stranou.

Bakunin byl uvdomen o odpovdi, která mi

byla dána; neospravedlnil se, nýbrž zmizel brzy

pak ze Slezska a vrátil se do Ruska.

Odtamtud se vrátil, aby se súastnil pak má-

jového povstání v Sasku.«

Obdržel-li dopisovatel opravdu takový dopis

od Viléma Wolffa, co dlužno si mysliti o prav-

divosti tohoto proslulého demokrata, jemuž Ka-

rel Marx vnoval první svazek Kapitálu?
A co dlužno si mysliti o pravdivosti lidí z V o 1 k-

staatu, kteí brali do svého žurnálu tuto po-

mluvu uvedenou do obhu a peliv udržovanou

od 1848 Karlem Marxem ? Viktor Dave

(Pokraování)

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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1. KVTNA 1902 SV. V. ÍSLO 8

První máj

Myslím, že ne-

jsem píliš pravdy

dalek, domnívám-li

se, že májová o-

slava socialistická

mohla by dnes juž

klidn odpadnouti,

aniž nkdo by se

divil nebo nespráv-

né dsledky z toho

odvozoval. V rukou

politických stran

quasi socialisti-

ckých stal se první

máj neškodnou pa-

rádou velmi málo

imponující, ubo-

hým dckem ma-
cechy, která všech-

ny ty myšlenky, pro nž tento den ml býti

manifestací, bije na všech stranách a na každém
kroku ve tvá, hanobíc je a zneužívajíc k nej-

nestoudnjším kšeftm.
Ale setrvaností lidskou bude se tento den

oslavovati dále a my mli bychom pomýšleti

na to, abychom mu postupem asu vrátili jeho

manifestaní význam. Nikoli jen jako dne dl-
nického, nýbrž jako svátku veliké obrodné, re-

voluní práce a snahy po všelidské emancipaci.

Mohli jsme práv letos pozorovati, kterak

správná je vta Jeana Gravea, že žádná myšlenka

nepostupovala dosud tak rychle jako Anarchie.

Nuže, snad není tedy tak píliš vzdálen ten

první máj, jenž znova strhne na sebe pozornost

celého svta jako svátek revolucioná.

Zatím mli bychom mu vraceti aspo význam
lokální, nikoli ovšem planými protesty a málo

vkusnými fidlovakami, nýbrž socialistickými

skutky, socialistickou prací. Vrátí se za rok, a

do té doby mžeme pemýšleti a pipravovati

se; Což kdybychom na p. uinili z nho den

hromadného vystupování z církví? Nebo pipra-

vili k tomuto dni vydání nkteré dležité pro

nás knihy ? Pemýšlejme. Snad se najdou ješt

mnohé proveditelné, užitené a významné ná-

vrhy.

Žádná oslava nemá smyslu, neoslavuje-li se

skutky trvalé ceny. Tedy i nejlepší oslavou

práce jsou takové svátení skutky hlubšího, trva-

lejšího významu.
N,

O prozetelném plozeni dti
ili kapitoli v duchu novomal-

thuzismu 1
)

i.

Malthus a novomalthuziste

Nechci dnes mluviti o teoretickich i prakti-

ckich pedchdcích Malthuse. 2
) Jich historie,

jinak velmi zajirnava, pivedla bi nas piliš da-

leko; chceme richle pejiti k prospchové otázce,

o niž poina se k našemu velikému uspokojeni

mnoho mluviti, bit i ponkud chibn a proti

srsti.

Stava se zidka, že sociologicki a dokonce

biologicki objev uinn je pracovnikem bez

pedsudku, jenž neuinil hipotezi a priori

o možném visledku svého badáni. Objev Mal-

thusuv neinil vijimki. Existovala na konci

XVIII. století škola, inspirovaná pracemi J. J.

Rousseaua, jejiž náelníkem bil v Anglii W.
Godwiu, 3

) a ta vichazela z principu, že lovk
narodil se dobi a že civilizace a sociální insti-

tuce jedin uinili ho špatným.

Toto tvrzeni vtšim dilem odvodnné je

pehnané, bee-li se absolutn; nebo konen
vzdor násilnostem a podvodm interesovane

menšiny, která bere prospch z politických in-

stituci, zákonu a zviku, musi tyto pece viplivati

ponkud z mišlenkoveho stavu davu, jenž pi-

spl k tomu, abi bili zavedeny nebo aspo ne-

inil tomu pekážek.

Strannici návratu k pirozenému stavu misii li

dosti špatn. Malthus jako dobi kesan pojal

opané ueni s touže absolutnosti a snažil se

horliv dokázati opané a priori: že je ne-

možno doufati v neomezené zdokonalováni lo-

vka, lidstva, že se tomu stavi v cestu piro-

zené nepekonatelné pekažki. Tyto pekažki

shrnuty jsou v snaze populace rsti richleji než

prostedki k živobiti.

Cteme-li bez pedsudku cele dilo Malthusovo,

jsme brzo pesvdeni, že bilo dobré a nemlo
jiného ile než zmírniti pokud možno nejvice

nevihnutelna utrpení jeho bližních.

Ti pak, kdož naopak rozšíili teorie Malthu-

') Psáno zjednodušeným pravopisem.
3
) Tomáš Robert Malthus narodil se v 1766.

v Dorkingu, Surrey, a zemel v 1834. Uplny titul

jeho hlavního dila, jež višlo v 1798. a mlo velki

poet vídaní v Anglii a peklady do nejrznjších
jaziku, zni: »Esai o principu populace vzhledem
k jeho minulim i pítomným úinkm na Lidské
štstí, s anketou o nadjích, jež mam k po-
tlaeni nebo zmírnni zel, která zpsobuje.

«

Pata a poslední kapitola tohoto dila koni takto:

»Každy spravedliví tená musi, myslím, poznati, že

praktická stránka, kterou autor ml pedevším
na misii, jest zlepšiti osud a zvtšiti št-
stí nižších tíd spolenost i.

«

3
) William Godvvin: An inquiry on political ju-

stice. (Badáni o politické spravedlnosti) 2 svazkj

v 4°, Londýn 1793.
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sovi na souhrn živoucích bitosli, rostlin i zvíat

použivše vdeckich pozorovaní a pokusu, jichž

Malthus neznal, Darwin v ele a jeho žáci Hnxley,

Haeckel, de Lanessan a mnozi jiní bili nebo

jsou uenci se srdcem málo citiivim, ktei po-

važuji boj o život za šastny pirozený zákon,

nutný k zachovaní a zušlechtni druhu a ktei

velmi málo se trapi nad prostedki pro indivi-

dua ohavn ukrutnými, jimiž slepá píroda do-

chází ke svim cilum.

Cim se stalo, že tito jsou tak populárními,

kdežto onen je jim tak málo? Studujme píiny
teto nespravedlnosti.

Pedn darwinovska škola zabiva se povšechn
rostlinami a zvíaty. Nu, a mi jako Linné se

domníváme, a mislim oprávnn, že vdor opa-
ným tvrzením metafiziku rostliny neiti, a sta-

ráme se také povšechn velmi málo o utrpení

zvíat zapomínajíce, že jsme z nich a že tyže

osudy nas tiži. S tím ovšem zhoršením, že do-

vedeme zpsobem neskonale viššim než naši

ubozí rodie pedvídati a pamatovati si sva zla.

Druha piina je zcela nepatrná a následkem

toho mla úžasn mocny vliv. Jako kesanski
knz, plny ošklivé reíoriki kazatel domníval se

Malthus, že musí na zaátku použiti ohizdnych

literárních forem svate vimluvnosti, abi živji

psobil na ducha ubohich smrtelníku, k jejichž

dobru pracoval. Odtud ty tirády, jež zdánliv

ukazují na nemilosrdnou ukrutnost:

»lovk, jenž se narodí v zabraném j už svt,
nemá, když jeho rodina nemže ho juž živiti,

nebo spolenost zužitkovati jeho práci, nejmen-

šího pravá požadovati jakékoli asti potravi, a

jest skuten nadbyteným na zemi. — Pi ve-

liké hostin pírody není pro prosteno. —
Píroda mu velí, abi odešel a neopomene sama

provésti toto naízeni «.

Tato emfaticka mista, jež ostatn jsou jen

v prvním vídáni, bila potlaena v následujících

edicích, jsou však reprodukovaná všemi odprci

Maithusovimi. Tot skoro také vše, co zna z nho
devtadevadesát ze sta tch, ktei mluvi o jeho

teoriích, je ovšem pohodlnjší opakovati po-

smšný lidoví kuplet, než studovati a pemišleti.

jest však ješt jeden detail trochu málo známi.

A sice je to matematická forma, kterou Malthus

dal svému zákonu, nikoli jako absolutni pravda,

nýbrž prost jako ilustrace.

Populace, pravil, rostla bi, kdybi žádna pe-
kážka nebránila, postupem geometrickim (to je

nepopiratelné), kdežto viživne prostedki vzr-
stali bi naopak postupem aritmeíickim (to je

istá fantasie).

Mluvme nejprve o druhé proposici. Povšechn
zustava viroba skutených viživnych prostedku

neblbnou nebo neroste než s krajní pomalosti.

asto njaki objev, noví zpsob vižene virobu

nesmírn, avšak jen na kratki as. Brzi dosáhne

se nejviššiho bodu, naež vraci se pomalí vzrst,

nehibnost nebo i poklesnuti. Tak na p. zave-

deni chemického hnojiva, hospodaskich stroj

nebo koistni z nove pudy dosud ladem ležici.

Tyto vijimene pokroki maskuji na okamžik

Malthusovi zákony a pipouštjí jich klamnost.

Vidli jsme vliv tchto pii na p. ped sto-

letím v Kanad, ped padesáti lety v Austrálii,

ped ptadvaceti lety skoro všude. Nyni stala

se všeobecná deprese velmi znepokojující a ší-

lenství protekcionaskich našich vlád pispívá

k urichleni zkazí. Skutené viživne prostedki

jsou vzacne, špatn rozdílené a velká vtšina

lidi nemá potebné jejich asti.

Nad to jsme vedeni k tomu, abichom si i-
nili ilusi o povaze viživnych prostedku sku-
tených a zamovali je za hromadu luxus-

ních pedmtu, jež slouží jen k tomu, abi roz-

množovali nadbitek již vistedni nepatrné men-
šiny. Zavedeni konservovanych nebo zmrzlich

mas, hipofagie, užíváni nkolika novich zelenin,

to znamená celi pokrok ve viživ; avšak dobré,

jež pinesli davu, je skoro bezviznamne vzhle-

dem k tomu, eho dav ješt požaduje. Prumisli

odvnicke a nabitkove a prumisli s nimi spo

jene stvoili pro idke privilegované pedmty
skutené hodnoty umlecké a asto i užitkové,

pro davi však zplodili jen nekonenou spoustu

braku bezcenných pedmtu vhodných k pro-

deji nikoli však k poteb, jež stoji ve skute-

nosti velmi mnoho, poitame-li, jak špatn ko-

nají službu a jak málo trvaji. Jejich fabrikace

pohltila živoucí siii virabitelu petiženych práci,

jimž hubena mzda dovoluje jen málo koupiti

z tak špatných virobku urených k jich poteb.
Odtud pochodí ten rozpor, ta absurdnost: nad-

viroba a bida!

Neni jist žadne pochibi, a bil tento kalkul

asto juž uinn rznými zpusobi, jež podali

souhlasné visledki, že soudobími prostedki ho-

spodaskich a prumislovich vd stailo bi, abi

všechny lidské bitosti konali prmrn ti nebo

tyi hodiny mirne, snadné prae denn a všichni

mli bi pohodli dnešních mšanskich rodin, jež

máji 15—1800 franku pijmu pro osobu. S tou

podmínkou, že bi se virablo jen viborne zboži

všeho druhu a že bi se ho užívalo bohat, ale

bez pliívani nebo rozhazováni.

Na neštstí neodehrává se vc takto a tak

i pi pemrštné práci vtšiny a hlavn pi zbi-

tene práci skoro všech dlníku prumislovich,

úedníku, policie, armády, kléru, soudnictva, le-

nošících muž a žen, kapitalistiekich parazitu vi-

roba s kut enych viživnych prostedku,
stejn jako viroba prumislovich pedmtu
skutené hodnoty užitkové nejen ne-

stoupá na zpsob aritmetického postupu, jak se

domníval Malthus, nýbrž jest nehibnou nebo

klesá!

S druhé strany prvni ást zákona Malthusova,

nepopiratelná snaha populace vzrstati postupem

geometrickim jest jinak strašnou, než se do-

mníval a dvod její vzrstu jest znan vyšši
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dvodu, jejž odvodil ze svich pozorováni. Nebo
maximum, jež mohl pozorovati, koist z id-

kich statistik sve dobi a oceuje vice mén
chibne vipoty, nepovznašelo se nad zdvojnáso-

beni se populace ve tvrt století. Toto pak

pijal jako tendenci povšechnou. 1
)

Malthusovi chibla odvaha; mohl již za svého

života pozorovati v Kanad, kterak statené

mladé páry picházejí s dobrim náadím a s pi-

meným kapitálem zemdlski koistit ze širich

teritorii prakticki nevimezenych. Od patnácti do

ptatyiceti let nadlali si tyto dobré farmaki

patnáct až osmnáct dti s touže snadnosti jako

slepice sva vejce a mohli roditi naposled v dob,
kdy jejich vnuka slehla poprvé, a biti zárove
matkou a prababikou! To dlo se ovšem jen

vijimen a netrvalo dlouho, dlo se to však

tady a pozdji v Austrálii v Novem Zéland; a

jsou-li dti dobe zrozeny, zdravé a statné, ne-

chibi-li jim ani vzduchu ani prostoru ani po-

travi ani pee mateské, neni žádného dvodu,
abi se to nedlo všade a vždycki.

Tož uite si prost obraz spoivajici na zá-

klad takového vzrstu populace v jednom sto-

letí. Shledáte, že pvodní par nahrazen je na

konci teto doby 10.000 osobami. Stoletá ro-

dinná slavnost nekonala bi se píliš pohodln
ve Strojové galerii paížské vistavi z 1889!

Populace rozmnožena 5000krat znamená zdvoj-

násobeni vice než tinactinasobne. Tedy popu-

lace zdvojnásobena v sedmi až osmi letech.

V 25 letech nikoli zdvojnásobena, jak se do-

mníval Malthus, nýbrž vice než tikráte zdvoj-

násobena — zdesateronásobena v 25 letech!

Uveden na pravou, prostou a vdeckou míru,

» populace snaž i se vzrsti nad viživne pro-

stedku, jest zákon Malthusuv strašliv pravdiví.

Uvadi se asto, že takovi vzrst nebil nikdy

pozorován na uzemí ponkud širšim a v dosti

dlouhé dob, a odvozuje se z toho nesprávnost

zákona. To proto, že se zamuje pojem zá-

kona snahi s pojmem zákona pozitivního. Zákon

snah i je snadno maskován pekážkami, bez

nichž stal bi se zákonem positivním. 2
) Píroda

neeká totiž obiejn, až se populace znan
rozmnoži a znií nadbitek njakou strašlivou

katastrofou. To stalo se hladomorem v 1878.

v Indii a v 1886. v in, kde miliony lidskich

bitosti zahinuli, aniž bila njaká materielni mož-

nost jim pomoci. Abi se bili k nim mohli každo-

denn dopraviti miliony potebných kilogramu,

bilo bi bivalo teba lostva a etných železni-

ních vlaku ... v horskich krajinách, kde nebili

než stezki. To jsou veliká výjimená fakta, jichž

se dsime, zatím co mnohem mén pozornosti

vnujeme nebo dokonce asto i stavime se ne-

•) Sir W. Petty ve svém dile Poli tikal Arith-
metic ma za to, že jest možno, abi se populace
zdvojnásobila v njakich dsiti letech.

2
) Paul Robin: Lois positives et lois tendancielles,

zprava pro Antropologickou spolenost (kvten 1896).

vicimi k bezpoetnemu a stalému drobnému
nieni všech slabich, již jsou bolestn potlao-

váni ihned, jakmile populace pesahuje teba
sebe mén osudné meze.

Paul Robin
(Pokraování)

Rusofilští reakcionái

Mžeme u nás mluviti o dvou druzích ruso-

fil. Jedni, ist politití, to jsou naši mlado-

eští kreténkové, jimž fantom panslavismu ne-

vypail se ješt z mšáckého mozku a kteí

nemohou pirozen míti vzhledem ke kýžené

bauškov protekci obav, neznajíce opravdových

pojm svobody a spravedlnosti, jež carský tyran

s bandou své byrokracie potlauje i v nejne-

vinnjším rozpuku. Druhé rusofily sluší hledati

mezi našimi realisty. Ukazujíce ásten dosti

správn na naše píliš západnické vychování

pedkládají nám ruský román (— a pochybuji,

že apotheosa hysterie a chorobného nábožen-

ského smyslu, jíž jsou na p. brati Karamazovi,

je vhodným lékem pro eskou mdlobu — ) a

vychvalují nám Tolstého jako filosofa, neostý-

chajíce se dovolávati se ho i tam, kde sestárlý

apoštol ztratil porozumní a logiku a stal se

zuivým, pravdupolikujícím idiosynkratikem v té

nevýslovn hloupé stati Co jest umní.
(K naší útše vzpomeme si, že máme v prof.

Masarykovi stejn duchaplného umnížrouta.)

Dnes jedná se mi o prvé, o mladoeské
v rzných tóninách rusofily. Tato buržoasie po-

liticky nejnicotnjší i se svými žurnalistickými

otroky, kteí nikdy neopomenou dívati se na

vci stejn mšácky jako jejich chlebodárci,

pedstavuje sice u nás stále ješt typ eského
lovka, má však nicmén u rozumnji myslí-

cích lidí tak nízký kurs, že je zbyteno juž

znovu ji karakterisovati. Jaká na p. mizernost

nebo hloupost pekvapila by nás ješt u které-

koli korporace tohoto oficielního eského »ná-

roda« nebo u jeho orgánu » Národních List«!

Tyto mly nedávno aféru Gorkýho. Petro-

hradská Akademie chtla býti poctna lenstvím

Gorkýho. Ctihodní representanti ruské kultury

zvolili si tohoto geniálního bývalého vagabunda

za lena; volba Gorkýho byla však policejn

zrušena. Národní Listy mly z toho své pot-
šení: vždy ten chlap neumí prý ani pravopis!

Myslím však, že pisatelé politické ásti Národ-

ních List neekli hlavní dvod své nenávisti

ke Gorkýmu. A ten dvod spoívá v zcela m-
šáckém odporu proti revolucionái, proti sta-

tenému a pokrokovému básníku mladé gene-

race. Ten, kdo je v Rusku pokrokovým mužem,
je pirozen revolucionáem a, kdo je revolucio-

náem, je nepítelem baušky-cara, je žalaován

a vláen vyhnanstvími A kdo je nepítelem ca-

rovým, je nepítelem poádku milovné buržoasie
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a buržoasie všech zemí cítí se práv tak soli-

dární jako revolucionái celého svta. Jak by
tedy Národní Listy mohly s láskou hledti

k muži, jejž u nás doma by neopomenuly zrád-

covati a kaceovati!

Tenhle pípad Gorkýho nechal mne ostatn

chladným. Neekám prost od Národních List,

že obrátí na své cest, dokud do poslední pí-

smeny nevylíí typ eského mšáka na jeho

vrcholí s tou vší špínou jeho nitra. Ale chci

upozorniti na jiný, stejn karakteristický projev

mladoeského rusofilství, jež representuje v po-

nkud jiné tónin p. Klecandv Vyšehrad.
Lokálka, o kterou se mi jedná, nestála by sama
o sob vlastn za takové veejné odplivnutí.

Ale Vyšehrad jest orgánem t. zv. eských menšin,

ili orgánem eské buržoasie, která chce nad

proletariatem tchto menšin jednak vládnouti,

jednak mezi ním vydlávati. A proto teba pi-

pomenouti tomuto výdlkuchtivému panstvu, že

tyto eské menšiny jsou vtšinou socialistické

a .anarchistické a že prost dovedly t>y s pan-

stvem po pípad zatoiti bez rukaviek tehdy,

nenauí-li se tito vlastenetí spásonoši nechávati

své politické rozumy doma a nedovedou-li opa-

trnji se svým mladoeským máslem choditi na

slunce.

Z lokálky »0 posledních student-
ských nepokojích na Rusi«, kterou pi-
nesl Vyšehrad ze dne 4. dubna t. r. stjž zde

tato rozkošná perlika lidské hlouposti:

». . . ruská mládež, jako každá jiná, chce

ovšem úastniti se i života politického, a jako

vždy bývá, je i v Rusku © sto hon ped tím,

co vládnoucím kruhm a lidem prmrným zdá

se býti na ten as možno a zdrávo. Jsou to

zvlášt anglití reformátoi lidstva, kteí do ru-

ského studentstva vnášejí anarchismus a jiná

uení, jež nejpokrokovjší vlády evropské po-

tírají. A tu ovšem nemžeme se diviti, když

starý, ízný jenerál vystupuje proti takovýmto

podvratným smrm s vojenskou ízností. Chá-

peme, jak již eeno i nadšení studentstva pro

politické ideje, jako je odstranní systému abso-

lutistického a zavedení konstituní vlády, ale

víme, že to ješt ani dnes ani zítra nebude,

ponvadž prost není to ješt ani možno.

«

Není pochyby, že tenhle výkon rusofilského

žurnalisty tlumoí vrn smýšlení i té vlaste-

necké inteligence, která chce zreformovati život

menšinového proletariatu, vtírajíc se mu zatím

za protektora a oekávajíc, že se dá menšinový

dlník lépe upotebiti k politickým šmejdm,
než dlník z kraj » neohrožených «. A pirozen
smýšlejí tito mšákové stejn o hnutí eském
jako ruském. Domnívají se stejn, že jako stu-

dentstvo v Rusku je i náš socialistický a anar-

chistický proletariat »o sto hon ped tím, co

vládnoucím kruhm a lidem prmrným zdá se

býti na ten as možno a zdrávo.' Jsou v této

vci v dojemné shod s vládami. Oddechnou si

vždycky z hluboká, když nkde vystoupí takový

» starý, ízný jenerál" proti » podvratným živlm
a zachrání jejich politické i nepolitické kšefty . . .

jie jisto,, že opravdový zájem o .eské menšiny

u nás v poslední dob ponkud roste, stejn

však poínají býti -drzejšími a vtíravjšími i via-
'

stenetí mandátolovci a výdélkái. A taková

lokálka Vyšehradu karakterisuje nejen rusofilství

eského mšáka, .ale — a o to -se nám dnes

jedná — i jeho pomr k revoluním hnutím

v každé form. V tom je její význam, pede-
vším ovšem pro revoluního dlníka eského
severozápadu, jemuž revolucionái ruští jsou nej-

bližšími jeho srdci bratry.

Tož tady musí eský revolucioná íci velmi

drazn mšákovi, jenž se uchází o jeho píze,
svoje mínní: >Chcete-di, pánové, míti o nás

njaké zásluhy, je teba pedevším, abyste mli
bezpodmínený respekt k našemu pesvdení,

by i znamenalo pro vás » podvratné snahy«, a

musíte pijíti hezky jako pátelé a lidé nám
rovní a nikoli jako povýšení protektoi. Také

-svoje mšácké cítní*) musíte odložiti. Nedo-

vedete-li toho, zstate doma, nebo eské men-

šiny nepotebují mšák, nýbrž moderních pra-

covník, hezky skromných a nezištných. Chcete-li

u nás takhle pracovati, jste vítáni; abyste za

nás bojovali, o to se neprosíme, nebo udrželi

jsme se vlastní silou a vlastní silou jdeme ku

pedu. Domníváte-li se však, že lze námi vlád-

nouti, že lze nás používati k politickým šmej-

dm buržoasie nebo, že nás ize jménem vlaste-

nectví a po vlastenecku vykoisovati, nezapo-

mete, že bychom dovedli vzíti oisující kara-

báe a vypráskati vás z naší pdy." —
Lokálka Vyšehradu, tak jako všechny po-

dobné projevy, dokazuje, že naši politití ruso-

filové jsou stejn reakcionáskými omezenci jako

mštácké kruhy francouzské, jež se s carem

bratíkují. Staí zatím v as upozorniti vždy,

kdykoli tenhle lidský plevel se rozlézá. Uvdo-
mlí proletái musí cítiti solidárn, solidárn

stejn jako buržoasie.
Brutus

V kostýlku

Ze selských písní

Náš panáek — mé city k nmu nelnou —
div nelomcoval vetchou kazatelnou

a vrhal se hned ihy a hned hatou

a znamenal se rukou baculatou.

*) Uitel Bílek z Duchcova pednášel v Žižkov
o pomrech na Duchcovsku. Vyjádil pání, aby za-

veden byl njaký domácí prmysl v lidu, kdyby
byla uskutenna osmihodinná pracovní doba. Dlník
vydlal by si tak více!! Takhle nazírá jeden otrok

dnešního systému na situaci o ;.rok jiných, takhle

nazírá eský uitel na dlnický požadavek osmiho-

dinná pracovní doby!
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To slova hledal . . . Konen jich našel,

když už jsem téžko pemáhal svj kašel

a pemýšlel jsem mechanicky, pro má
ta sliná loutka s blankytnýma oma,

jež ve dne v noci nehýbá se s místa

a za sklem sedí, jméno Pána Krista?

Jan Opolský

Jean-Pierre, asopis pro dti

>Založili jsme list, abychom bavili dti, í-

kajíce jim pravdu. Chceme, aby dovedl zají-

mati své tenáe jinými osobami, než jsou ob-

vyklí hrdinové. Chceme uiti je jen citm lid-

ským. Tedy smujeme proti hrdinm vojenským,

proti bonhommm, knžím, šlechticm, proti

válce a všem pedsudkm. Aniž bychom inili

njaké propagandy, chceme uiti své tenáe,
aby pemýšleli o život a poznávali zla, jimiž

trpí naše spolenost: vykoisování, pokrytectví,

lásku k penzm atd. Pak snažiti se, abychom
probudili v dtské duši vkus, lásku k spravedl-

nosti a ke kráse.

Doufáme, že toho dosáhneme, podávajíce jim

jen skutená fakta, nebo pkná vypravování

obrazotvornosti. Tak chceme uiti internaciona-

lismu, dobrot, lidské solidarit, touze po ne

zištném studiu, lásce ke svobod a snaze po
zdokonalení . . . To náš cíl: tvoiti vdomé
muže a vdomé ženy, urené k tomu, aby utvo-

ili lepší spolenost, pímjší, statenjší, mén
egoistickou a mén zbablou, než jest naše.

Snad se takto podaí Jean-Pierreu pispti
trochu k nesmírnému dílu emancipanímu, jež

práv vzniká.

«

Tmito slovy provázela sekretáka redakce

své informace, jež mi podávala o roztomilém

podniku našich francouzských soudruh. Dále

psala:

»Poali jsme s dvma sty abonenty, máme
jich po tyech msících dvanáct set osmdesát.

Naše tiskárna je komunistická, bez pána. Dl-
níci se seskupili, organisují se mezi sebou, platí

se neznajíce žádných beneficií a dávají pebytek
svého platu dlnickým organisacím, aby jim na-

pomáhaly v jich emancipaní snaze. <

Nežli pejdu k listu samému, stjž zde ješt

dopis Petra Kropotkina, krásný projev, jímž

vítal založení dtského našeho listu:

» Drahý píteli,

vaše myšlenka listu pro (dti je anamenitá.

Je opravdu divno, že se juž dávno na to ne-

pomyslilo. asopis mohl juž míti za sebou dva-

cet let existence. — Ale to juž se dje tak

vždycky!

Uime ho dobrým, milým, poutavým jako

tení i jako literární formu. Drobné povídky,

lánky vdecké, sledující naturalistickou
methodu myšlení o pírodních zjevech oproti

method metafysické a povrené, životopisy

muž a žen, již žili životem neochvjných revo-

lucioná ... Co se týe výchovné morálky —
a tam není poní aninej menší stopy:
— íkejme prost dtem, co nás zajímá, co

milujeme, co nás upoutalo v život svou krásou,

svým zápalem, svou silou.

Milovali jste toho neb onu v obci: — eknte,
kým byl nebo byla. Zajímal vás nkterý fakt

promny rostlin, kvt a ješt více naturalistické

vysvtlení tohoto faktu: — vypravujte ho.

Fakta týkající se nekonené velikosti hvzdného
svta, o nichž práv tu, zaujala mou obraznost

— budu o nich vypravovati, jako bych vám
je byl vypravoval, kdybychom se byli dnes se-

tkali. Anebo tu práv vypravování ze života

nejchudších lidí londýnských. Má výborný ka-

rakter odpozorovaný v život — mohlo by se

vypravovati krátce našim mladým tenám.
A ponechme mladému tenái, aby sám utvoil

si úsudek, nenašeptávejme mu ho, jako to iní

knzi. A zstává sám nejvyšším soudcem vcí,

o nichž mu vypravujeme jen proto, že tvoí

ást našeho dojmového života.

Jen jednu vc. Forma musí býti krásná —
ili » myšlenka musí býti myšlena ve svých de-

tailech*, jak pravil jeden náš francouzský pítel,

jemuž je vlastní krása formy v nejvyšší míe.

Pro krásu formy jsou dti tmi nejpísnjšími

soudci, chybí-li, netou.

Tak tedy dejme se do díla a necha za pt
let kolekce našeho listu tvoí skuten dílo, jež

bychom mohli dáti dtem bez uzardní.

Petr Kropotkin.«

V duchu tchto krásných slov nejidealnjšího

soudobého revolucionáe jest Jean-Pierre
skuten ízen. Pevahu mají ovšem drobné po-

vídky od nejlepších autor. Z lánk, jež v de-

seti posud vyšlých sešitech byly otištny, sluší

jmenovati Episodu z africké armády dle

D árie na, dialog Vzrst od P. Robina,
Návštvu v tiskárn, instruktivní to lánek

s píslušnými vyobrazeními od E. Gavi.thiera,

referátek o anglické nedlní škole socialistické,

v nmž nabízí se redakce sprostedkovati vzá-

jemnou francouzsko -anglickou korespondenci

mezi tenái Jean-Pierrea a dtmi anglickými

a konen pkné Vzpomínky z dtství
J. F. Milleta. Text doplují potáské pro-

blémy a hádanky. Po stránce illustraní pál

bych si více. Ale v této vci budeme všichni

dlouho pokulhávati za Angliany. Nepravím tím,

že by illustrace Jean-Pierrea byly špatné.

Vtšina však je prmrná. Jen práce Stein-
lena, Roubillea a Hermanna Paula
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jsou vždy milým pekvapením. Výborné jsou

iniciály a nkteré ornamentace, jichž autorem

jest Tony Selmersheim. Redakce pikládá

vždy dv a dv iniciály ve velké reprodukci

jako pílohu. Jsou to vesms origineln styliso-

vaní ptáci, kreslení velmi prost a pro dti jist

nabádav. Považuji je za vzorné pedlohy.

»ite pro nás, milý soudruhu, všemožnou
propagandu, < píše mi sekretáka redakce. Co
však lze u nás uiniti pro dtský žurnál fran-

couzský ? Jist díváme se na tento podnik jako

na dílo nám blízké, skoro naše, víme však, že

naše prosba: Odbírejte tento list! mže najíti

ohlas jen u mála dosplých našich pátel, u tch,

kteí jsou znalí francouzského jazyka. Máme
sice u nás také mládež žvatlající francouzsky,

ale to jsou vypiplané dtiky buržoasie, stojící

pod ochranou ne píliš inteligentních guvernant.

K tm by sotva J e a n-P ierre našel si cestu.

Tož zbývá jen ješt upozorniti na tento list

našim snahám píznivé uitele a vychovatele.

Což kdyby se nkterý našel, jenž by se pokusil

podniknouti nco podobného i v Cechách. To,

co se u nás pro dti obvykle iní, to pochází

ze starého myšlenkového svta a roubuje na

mladé stromky všecky ty staré pedsudky, všecka

ta stará pokrytectví.*)

S. K. N.

A. T.

Možná, že se modlíváte

(ped spaním se leccos spede)

k áké neduživé svaté,

která tšit nedovede . . .

Možná, že pak objímáte

kolena svá písn bílá,

kopla byste do té svaté:

tak jste njak hloup žila.

Naplnná pilinami

z tradiního porcelánu —
zlé jsou oi, které mámí,
lepší dát než dostat ránu.

Možná, že se modlíváte,

nesklouzla jste nikdy vru,
leccos bylo smšn svaté

— mla maman hodnou dceru.

Fráa Šrámek

Michal Bakunin a Karel Marx

(Dokonení) IV.

(6.)

*) Jean-Pierre vychází trnáctidenn. Adressa:
Paris V. Rue de la Sorbonn. Pedplatné ron pro
cizinu 5 frank.

Po kongresu Baselském usídlil se v Ženev
p Mikuláš Utin, syn bohatého ruského speku-

lanta, a brzy dostal se do redakce asopisu
L'Egalité, oficielního orgánu románské fede-

race Internaci onály. Marx uinil si z nho ihned

nástroj svého záští a nenávisti proti Bakuninovi.

Psal mu v 1869, doporuuje mu, aby shledával

a shromažoval všechny možné dokumenty do-

kazující neestnost jeho krajana. »Vím, praví

Bakunin v dopise k Lorenzovi, že Utin hono-

rovaný a šastný tímto úkolem nasadil všechny

páky a pohnul nebem i zemí, aby nco našel,

vím, že tímto úsilím nahromadili celou adu ob-

vinní proti mn, jimž však sami pikládají tak

málo víry, že neodvážili se až dosud jediného

uveejniti. V jiném dopise k témuž nartává
Bakunin portrét tohoto nového pomocníka Mar-
xova, jehož dokonalou vrnost a úplnou po-

dobnost uznají všichni, kdož znali tuto smutnou
osobu:

»Rekl jsem vám, že žádná lež, žádná po-

mluva, žádná niemnost pocházející od p. Utina

nemže mne uvésti v podiv: Zmítaný ctižádo-

stivostí a ješitností, jež se rovnají jen jeho ni-

cot, s ústy stále plnými pompésních slov, jež

se nauil na pamt a jež opakuje jako papoušek;

s hlasem zvuným a s pathetickými gesty ale

se srdcem zcela prázdným všeho jiného mimo
nho sama a s hlavou neschopnou pojati a roz-

vinouti myšlenku, kejklí, nestydatý lhá, zba-

blý a sketa, jakmile se necítí podporován, ale

stávající se bájen hrubým, má-li za sebou

svalovou masu; mnlivý a falešný jako padlaná
mince, ohýbající hbet pede vším, co se mu
zdá vlivuplným a záivým, pochlebující prole-

tariatu prohlášeními plnými pokrytecké pokory

a úcty, zamující konen zásady jako se za-

muje šat dle požadavk okolí a okamžiku,

tento ubožáek nemá nic než své drzé elo, své

tupé svdomí a nepopiratelný talent pro intriky

a deset tisíc liber renty, jež ho iní velmi uži-

teným v reakní stran, která dnes ovládá že-

nevskou Internacioná!u.«

Pipojme poslední rys, který ukoní jeho

kresbu, že totiž tento zuivý marxistický revo-

lucioná odprosil pokorn svého suveréního pána

a mistra, Cara!

Tomuto lovku svil Karel Marx úkol, aby

podal zprávu o povstném procesu Neajevovu
aoAlianci socialistické demokracie
v Rusku! Tato zpráva a dokumenty k ní se

vztahující byly pak píhodn falši fikovány
péí Marxovou v Londýn a pedloženy komisi

jmenované Mezinárodním sjezdem Haagským,

komisi, jejíž ani jeden len neuml ani slova

rusky, nicmén však dle ní rozhodl vylouiti
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Bakunina z Mezinárodního dlnického sdruženi.

Vtšina sjezdu slep podrobená vli Marxov
schválila usnesení komise a naídila ješt, aby

dokumenty byly uveejnny. Po tom práv
toužil nesmiitelný nepítel Bakuninv. V srpnu

1873, rok po sjezdu vyšla skandální zpráva, i
spíše záštiplný pamflet nadepsaný: Aliance
demokracie sociální a Mezinárodní
sdružení dlnické. Tento hanopis sloužil

pak všem, kdož studovali Bakuninv úkol v Rusku

a v ostatní Evrop, mezi jinými i p. Emilu de

Laveleye. jenž se mže chlubiti, že podal takto

Marxovi povstnou pomoc pi propagování lží

a pomluv, jež naplují stoticetsedm stránek

tohoto ohavného spisu. Dr. Nettlau dokazuje

dnes nejpodrobnjším srovnáním textu ruského

s francouzským, že nejdležitjší ást této tak

zvané zprávy, ást, která se týká vztah Nea-
jeva k Bakuninovi a domnlých list tohoto

z té doby, spoívá na dokumentech zkomole-

ných a falšovaných! Marx dovolil si m-
niti texty pipojuje nebo vynechá-
vaje celé vty, mn as sloves a po-
dobn, aby dal Bakuninovi íci nco
jiného, než skuten ekl, asto do-
konce pesn opak jeho myšlenky, a

aby dokázal tmito hanebnými prostedky, ne-

dstojnými lovka, jenž má k sob úctu, zlý

politický úmysl svého protivníka.

Marxv pamflet uveejnný francouzsky v Lon-
dýn a v Hamburku u vydavatele Kapitálu,
málo se rozšíil ve Francii, nmecký peklad
však, poízený péí nmecké sociální demokracie,

byl mnohokráte, až do dnes znovu vydán Tento
hnusný hanopis slouží stále k potírání volných

myšlének v Nmecku, ve flámské Belgii, v Ho-
landsku a v zemích skandinávských.

Není mým úmyslem, abych jako dr. Nettlau

vyvracel všecka obvinní obsažená ve smutném
a žalostném spise Karla Marxe; takové vyvra-

cení zavléklo by mne za meze, jež jsem si vytkl

pi tomto lánku. O jednom však pece chci se

zmíniti a sice o pomluv z podvodnictví, jež

zpráva komise Haagské ankety vrhá na Baku-
nina a jež ve svtle íakt neudrží se siejn jako

ostatní. Komisi ankety bylo ureno, aby uvedla

ve známost píiny tohoto obvinní; Mikuláš

Jukovský dal jí k tomu cíli nejúplnjší a nej-

autentitjší detaily. Marx však chtl zneuctíti

svého protivníka; komise nechtla nic slyšeti.

Jakmile žurnály uveejnily zprávu komise an-

kety, poslala skupina vypovzených Rus ve
Švýcarsku následující protest asopisu La Li-

berté v Bruselu, nejpovolanjšímu orgánu mezi-

národního socialismu v té dob:

V Zenev a v Curichu, 4. íjna 1872.

»V této zpráv, zejm inspirované záštím a

touhou za každou cenu zniiti nepohodlného

protivníka, odvážili se vrhnouti na našeho kra-

jana a pítele Michala Bakunina obvinní z pod-

vodnictví. Vtšina sjezd stala se spoluvinicí na

veliké niemnosti, když dekretovala vylouení

lovka, jehož celý život byl posvcen veliké

vci proletariatu a jenž odpykal tento zloin

osmi lety žaláe v rzných pevnostech nme-
ckých a ruských a tymi roky vyhnanství

v Sibii.

Když vyváznul ze Sibie v 1861, byl postik-

nut marxovskou pomluvou, jež nepestala juž

pronásledovati ho v sociáln demokratických

nebo nesociaiistických listech nmeckých. etli

jste nepochybn hloupé, smšné a nenávistné

povídaky, jimiž po ti léta pracuje se proti

nmu ve V o lk sta a tu. Dnes piknuta byla

jednomu mezinárodnímu sjezdu dlnickému, pi-

pravovanému dlouhou rukou samotného p. Marxe,

smutná est, aby sloužil za nástroj bídné jeho

pomstychtivosti.

Nepovažujeme ani za nutné, ani za píhodné
promlouvati zde o domnlých faktech, o nž
openo bylo zvláštní obvinní našeho krajana a

pítele. Tato fakta jsou nám dobe známa,
známa do nejmenších detail a máme za svou

povinnost v pravd je podati, jakmile nám bude
dovoleno tak uiniti. Nyní brání nám v tom
nešastná situace jiného našeho krajana, jenž

není naším pítelem, jejž však iní nám posv-
ceným pronásledování ruské vlády, jichž je v této

chvíli obtí.

Pan Marx, jehož obratnost nechceme ostatn

popírati, kalkuloval pi této píležitosti velmi

špatn. Poestné duše ve všech zemích pocítí

jen indignaci a hnus nad touto neomalenou in-

trikou a tak hrubou urážkou nejprostších prin-

cip svobody. Mžeme ujistiti p. Marxe, že na

Rusku všechny jeho manévry vyzní vždycky

zcela na prázdno. Bakunin je píliš vážen a

znám, než aby pomluva mohla ho postihnouti.

Najde nejvýše píznivého pijetí v tisku pod-

placeném policií nebo ješt v adách povstné
ruské Internacionály, jíž chlubiti se je sice p.

Marxovi dovoleno, jež však je nemén zcela ne-

známa v naší zemi. Pejeme mu velkodušn
tento úspch.

Mikuláš Ogarev, Bartolomj Zaizin,

Vladimír Ozerov, A. Ross, Valde-

mar Holstein, Zemphiri Ralli, Ale-

xander Oelsnitz, Valerian Smirnov.«

Která to byla fakta, jež odvodovala toto

obvinní ze strany Karla Marxe? Tedy nko-
lika slovy, o se jedná. Negresal, jenž zemel
nedlouho potom v ruské pevnosti, uzavel Ba-

kuninovýrn jménem s ruským nakladatelem

smlouvu o pekladu prvního svazku Kapitálu.
Honorá byl ustanoven na devt set rubl,

z nichž tetinu dostal, když ze Zenevy uchýlil

se do Locarna. Peklad byl velmi tžký; z po-

átku mohl peložiti jen ti strany denn, po-
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zdji pt. Doufak že to dokáže až na deset

stran a ukoniti práci v dob ty msíc. Paní

Jukovská pevzala opsati Bakuninv rukopis.

Všechny tyto detaily nalézají se v dopisech, jež

psal Ogarevu a dokazují, že dal se vážn do
práce. Konen 14. ervna 1870 psal znova

Ogasevu ka, že nemže se juž zabývati pekla-

dovou, prací následkem nešastné aféry L. *)

V téže dob vrátil se z Ruska Neajev a snažil

se získati dvry Bakuninovy. Mluvil k nmu,
že uiní lip, když vnuje všechen svj as re-

voluní propagand v Rusku a stavl se, jakoby

nejhorlivjším zpsobem na svt hledal jiného

pekladatele, jenž by za zbývajících šest set

rubl ukonil práci. Jukovský naopak chtl, aby

skupina, jež byla kolem Bakunina, práci mezi

sebe rozdlila, naež aby ji Bakunin zrevidoval.

Bakunin dal víry Neajevu, jenž ho ujišoval,

že celou vc zaídil co nejlépe v zájmu všech,

a o pekladu již nebylo zmínky. Bezectný my-
stiíikator však, jenž pozdji ml provésti ješt

jiné ohavnosti, spokojil se tím, že napsali na-

kladateli dopis vyhrožuje mu smrtí, opováží-li

se. ješt Bakuninovi psáti o tuto práci. Tento,

dopis byl zaslán Marxovi, jenž- pednesl ho

v Haagu, kde Jukovský podal nejvzdálenjší

podrobnosti této aféry, o níž Bakunin úpln nic

nevdl. Za ti sta rubl, které obdržel, peložil

Bakunin tetinu díla, s jejíž tiskem se juž za-

poalo. První ást obvinní, jež' na vznesla

komise ankety na rozkaz Marxv, byla tedy

klamná, vymyšlená, druhá pak ást nemohla se

hOi týkati, protože Neajev napsal dopis o své

újm;
Marx, když se mu nepovedlo uiniti z Baku-

nina carova agenta vzdor pomoci, jíž se mu
v té vci dostalo od ruské diplomacie, a když

se mu nepovedlo promniti ho v penzokaze,

chtl aspo prohlásiti ho za podvodníka, jenž

dopouští se všeho možného, aby došel k cíli,

I tentokráte hanebn se zklamal ve své zbablé
a nedstojné snaze, nebo Bakunin zachoval si

až do své smrti nejživjší pátelství a nejúpl-

njší úctu svých krajan i všech tch, kdož

v západní Evrop majíce to štstí seznámiti, se

s ním dvrn, bojovali s ním dobrý boj svo-

body proti despotismu. Viktor Dave

Anarchistická literatura

H. Zisly: Lib r es critiques sur la sci-

ence et la nátur e. Chez 1'auteur, 14, rue

Jean-Robert, Paris — "

—

9?
Almanaeco della Questione sociále per 1'anno

1902; edito dalla Libreria Sociologica, 2041,

Cbrrientes, Buenos Aires — .

—

J. Fox: Roosevelt, Czolgosz and An-
a r ch y (Free Society, Now York) 5 cents.

Max Schutte: August Reinsdorf und die

Niederwald-Verschwórung (Verlag Neues Le-
ben, Berlin SO, Adalbertstr. 99) . . 10 Pfg.

C9

Paul Eltzbacher: L'An arch isme; traduit de

1'allemand avec 1'autorisation de 1'auteur par

Otto Karmin. Paris 1902 Giard et Brire,

éditeurs Fr. 350
E. Girault : Travailleur, tun voteras
point! Soldát, tu netireras pas!
Brochure. Au »Libertaire« Paris, 15 rue

Orsel Fr. —"05
Georges Yvetot: Verš la Grve gene-
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Léonard: LeTréteau électocal, pice en

verš, couverture de Heidbrinck
Aux »Temps nouveaux«, Paris V,

4 rue Broca — 15
— —
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de Valloton. Méme adresse — .15

Q. Mirbeau: La Grve des électeurs.
Nouvelle édition, couverture de Roubille
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J. Grave : Organ i sáti on, initiative, c o-

Ixésion, couverture de Signac. M. a. —'15

De la Revista Ideei, Bucuresti, Strada
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P. Musoiu: Metoda experimentala in
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— —
: Determini sml Sociál
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— — : Propaganda in Miscarea

Sociála — -50
— — : Cum se explica Anarhistii

— 50
— —

: Emanciparea Femeei . 1'

—

— — : Intime V—
P. Zosin : Substratul patologie in pe-
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— — : Determini sm ul .... — -20
— —

: Medicína Sociála . . .

— '50
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—

*) Fakta tto airy nejsou dosud známa.

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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Rodin v Praze

Máme umlecký svátek. V Kinského zahrad

otevel »Manes« svatyni. Mžeme tam choditi

konat svoje modlitby. Takové, které lovka
nesnižují na devotní zvíátko, které naopak po-

vznášejí ho z prachu a všedního hemžení do

istého vzduchu geniova . . .

Také jest zde píležitost pemýšleti. Pastýi

lidstva, jeho filosofové a universitní profesoi

nepestávají nám doporuovati náboženství. Marná

snaha, eknete, bozi jsou mrtvi! Krach boh na

celé áe. Ano. Ale jejich kult ješt žije A ím
déle bozi hnijí, tím bohoslužby jsou vtíravjší,

pompésnjší; tím hlunji poínají si pastýi

lidstva.

V tom je práv nebezpeí. Kterak mohou
chápati genia tiže lidé, kteí v povrené exal-

taci metají nábožné kozelce kolem modly duté

a prázdné ? Teba uvdomiti si nepeklenutelnou

propast mezi geniem a bohem. Genius, to šastný

kvt reality, bh jest obmysln nafouklá fikce.

Genius, to nejvyšší obsah, bh jest nejdokona-

lejší nic. Stojíte ped neúprosnou volbou: ne-

chcete-li býti poloviatí. Bu kult genia, vnou
snahu chápati ho stále lépe a hloubji, pibližo-

vati se mu a dáti tak svému vlastnímu životu

nejvyšší obsah, maximalné rozpjetí. Anebo kult

boha, dobrovolné stišení a rozplývání se, vnou
báze ped vzrstem.

A dále: genius, to vzpoura, bh však auto-

rita. Milovati genia znamená milovati vzpouru,

a kde je vzpoura, tam je veliký, šastný a krásný

život. Milovati boha znamená býti poslušen, se-

hnouti se pod dvojí jho pokory a mravnosti.

Proto ten, kdo se domýšlí, že rozumí slovu

božímu, nikdy neporozumí jazyku geniovu.

A proto genius nemže býti oficielní. Je mi-

lákem jen tch, kdož jsou v boji s oficielním,

kdož stojí mimo spolenost s velkým S, která

je ctitelkou boha, i lépe eeno, fedrovatelkou

náboženství, jež jí pomáhá udržovati autoritu,

rozšiovati báze, pokoru, poslušnost, mravnost.

Dnes nedá se tedy také genius popularisovati.

To by byla snaha bezvýsledná a nad to zne-

uctní genia. Chceme-li dav nauiti vkusu a

troše umleckého cítní, je to možno bez ped-
chozího revoluního osvobození jeho duše. Ale

genia pochopí jen tehdy, až budou uvolnna
všechna pouta, jimiž je spjat s modlami a auto-

ritami. Osvobozený pijme sám dobrovoln kult

geniv. Nebo nebude znamenati pro návrat

k bázni a pokoe, nmé plazení se, nýbrž do-

konalé probuzení všech jeho pud k životu,

k radosti a kráse.

Nepochybuji, že kdyby výstava Rodinova

v Praze nebyla tak stateným a obétíplným i-

nem »Manesa?, jemuž teba se uctiv pokloniti,

byly by se — a zcela oprávnn — ozvaly

jist protestní hlasy proti zpsobu, jímž je Rodin

k nám uvádn, proti rozpoutanému pívalu re-

klamy a pompy, jimž Kocourkovští jsou hnáni

na druhý beh Vltavy do diskrétn barevného

pavilonu na úpatí Petína. ekl bych sám: To
je nedstojné genia, kdybych neznal tu mladou

družinu, jíž jsou sveny osudy >Manesa«. A proto

nepochybuji,

vtipem.
Pipustíte

njší msto
genius býti

že tu stojíme ped stateným

pece, že Paíž je trochu kultur-

než Praha, že v Paíži mohl by

bližší oficielnímu davu než u nás,

než kdekoli jinde. Ale ani Paíž Rodina nezná,

nechápe, nemiluje. Tož není to skvostný vtip,

když nyní v naší Praze, jejíž domorodci jsou

tak málo umní a geni milovní, snese se nad

Rodinovým dílem i nad jeho osobou sprcha

oficielní hlouposti a tuposti ? Není to vtip, když

reklamní fanfáry mají u nás takový úspch, že

vlastenecká buržoasa X-ová nebo Y-ová slavn
ujišuje lena výstavního výboru, že si objednala

k zahájení výstavy, na vernisáž, novou toiletu

Není to vtip, když protektorát pevezme rada

král. hlav. msta Prahy ? Není to vtip, když

není vylouena možnost, že na bankete pi ná-

vštv Rodinov bude mluviti p Beznovský
o esko-francouzské shod? Není to vtip, když

svtovému geniovi bude spolknouti u nás perly

vlastenecké výmluvnosti ?

Bylo by to tragické, kdyby to vše bylo bráno

vážn — > Mánesem <. Ale není. Je to vtip
statených muž, krvavý trochu, vtip, jenž se

páše se zaatými zuby, zatím co hloupé stádo

oenichává vn krásné linie nahých tl, která

se tam pod Petínem vzpínají a svíjí svatými

vášnmi, zatím co prof. Myslbek káže svým
žákm, že Rodin za svého mládí udlal dv
dobré vci a od té doby juž nic.

Miluji Rodina, protože nesmrtelným a výmluv-

ným zpsobem zachycuje váše, sílu, vzpouru a

nenávist. A také krásu živého lidského tla a

krásu tváe myslící, milující a nenávidjící.

Pišel, nikoli, aby se representoval jako e-
meslník honný ve všech detailech svého od-

boru, jako socha napodobující vysokou školu

dobe dresovaného kon, nýbrž, aby oslavil

vn lidské, aby ukázal svj pud k vášnivému,

silnému a krásnému.

Praví nám, že naše sochy a sošky jsou pa-

skvily umní, nebo umní není zrcadlovým
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obrazem naší ubohosti a plochosti, nýbrž veli-

kým svtlem, povzbuzujícím nás na cest k mo-
hutnjší, hlubší a krásnjší existenci.

Proto opovrhnul emeslem, dokázav díve, že

mu také rozumí a dobe rozumí. A nyní geni-

álním gestem své štdré ruky zachycuje pro nás

nejkrásnjší okamžiky lidského tla, kdy hybnou
jeho silou jest myšlenka a váše . . .

Kolik lidských tvor však vystídá se v chlad-

ném pvodu, vlekoucím se mimo tuto geniovu

oslavu lidského, aniž pochopí víc, než co

staí k opovržlivému úsmchu troupa oficieln

cítícího a myslícího!

Teba však spolknouti tuto hokou pilulku.

Jsme pece trochu pomstni. Ta parádní hav
representuj ící a representovaná mu sila nám za-

platiti požitek!

Stanislav K. Neumann.

Pedmluva*)

Socialistické a revoluní hnutí na Rusi ne-

mohlo neobrátiti k sob pozornosti západní

Evropy. Proto je zcela pirozeno, že ve všech

jazycích evropských nalézá se dosti obsáhlá li-

teratura o tomto pedmte. Nkteré z takových

spis nemají za úel než podati prost fakta;

jiné snaží se vniknouti hloubji, aby vyšetily

píinu hnutí v prbhu. (Opomíjím vbec cele

jedno odvtví této literatury: novelly, romány
a povídky, v nichž autoi snažíce se pedvésti

v píjemné form události a typy nihilistického

svta, mají za úel psobiti na obrazotvornost

tená).
Je teba vyznati, že z valné ásti všechna

tato literatura nemá pražádné ceny. Autoi ne-

znají ani událostí jimi líených, pejavše je

z druhé nebo tetí ruky a nemohouce zjistiti

vrohodnost pramen, z kterých erpají své v-
domosti; neznají ani zem, o níž mluví, protože

je o ní velmi málo zpráv uveejnno v pracích

v jazycích evropských; a konen nemají ni nej-

menší znalosti lidí, kteí mli tak vynikající a

pevládající úast v tom velikém dramat, jímž

je ruské hnutí. Proto jest velmi nesnadno uvésti

z knih o » nihilismu* sepsaných od cizinc n-
jakou, která by mohla podávati obraz pravd
nejbližší, ne-li o celém souboru vcí, tož aspo
o nkteré jejich ásti.

A nemohl bych uvésti ani jediného díla to-

hoto druhu, které by se bylo uvarovalo veli-

kých chyb a pošetilostí.

Ale také práce o tomto pedmtu až posud

v jazyce ruském uveejnné — ostatn neetné

a v Evrop skoro neznámé — jsou velmi da-

leky postaitelného zpracování. Hle, dvody
toho.

*) Z knihy »Podzeraní Rusko.

«

Autoi, kteí píší pro tisk ruský, totiž pod
císaskou metlou, jsou nuceni z istých ohled
na osobní bezpenost vážiti každé slovo, každou

vtu, která vyjde z jejich pera. Proto chystajíce

se psáti o » nihilismu « vdí již, že chtj nechtj

jest jim pejíti mlením pemnohé otázky, které

se odnášejí jak ke hnutí samému, tak k ruskému
politickému a sociálnímu ádu, jenž je jeho pí-

inou. Musí dále zatajiti, že kdy poznali nkte-
rého z hlavních initel a pedvádti tyto muže
ne jakými jsou nebo byli, ale jakými se mají

jeviti v díle sepsaném od vrného poddaného
carova. Ví se dobe, že takovému poddanému
je hrozeno vyhnanstvím nebo deportací za každé

trochu rozumné slvku, které by mu uklouzlo.

K tomu pistupuje, že vše to, co vyšlo v Rusku
o nihilismu — skoro bez výjimky — je psáno

od zuivých nepátel jeho, od tch, kteí jej po-

važují upímn bu za hrozný zloin, nebo za

nebezpené bláznovství. Tito autoi pro totéž

stanovisko bu nevidí nebo nechtjí vidti všeho

toho, co bylo píinou rozvoje nihilismu. Co
pak se tkne nihilist samých, tch oni nepo-

znali než z rapport instruovaných soudc a

z eí prokurátor, a vidli-li je, bylo to jen na

lavicích obžalovaných. Proež všechno to, co

bylo napsáno o nihilismu v samém Rusku, má
zcela nepatrnou cenu jak s hlediska historického

tak filosofického. Nenalézají se v tom sice po-

šetilosti, jimiž jsou peplnny podobné práce

cizinc, ale velmi etná jsou dobrovolná zaml-

ení a dobrovolné chyby, (akoliv neschá-

zejí ani opravdové pošetilosti o život revolucio-

ná).
Mohlo by se doufati v nco více od pívr-

ženc hnutí, kteí se nalézají z ásti v Rusku,

z ásti v cizin jako emigranti. Vskutku, pu-

blikace revolucioná, jež vyšly v posledních

tech letech jak v cizin, tak z tajné tiskárny

v Petrohrad, podávají bohatý pramen poznání

o moderním hnutí revoluním. Ale všechen ten

materiál v jazyce ruském nebo maloruském ne-

mohl vniknouti než v nepatrnou ást prací, psa-

ných jinými jazyky a zstal vtšinou Evrop
neznám.

lenové ruské emigrace velmi zídka odhodlali

se k pracím ureným vysvtliti evropské veej-

nosti historii a píiny ruského hnutí revolu-

ního; a i iníce to ruští emigranti omezovali se

na neobjemná dílka, jež nemohla objasniti než

nkolik málo stránek nebo zabývala se otázkami

píliš speciálními.

A co se týe tch nkolika uenc evrop-

ských, kteí znají jazyk ruský, látka, kterou po-

skytuje revoluní tisk, je jim velmi nedostatená

a nechrání jich ped velikými pošetilostmi. Ped-
pokládá se tam pedevším dokonalá znalost

Ruska a pomr ruského lidu, což je cizinci

tém nemožné. Pak bylo by teba, aby sledoval

krok za krokem a z blízka postup revoluního

hnutí, aby rozuml jak prudkosti jeho rozvoje,
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tak podstat otázek theoretických i praktických

již na skoku k jiným v dob velmi krátké.

Otázky, které dlily stranu na rzné skupiny,

mizejí vbec v roce 1880. Rok 1878 znamenal

v revoluním hnutí krisi, která mla za následek

úplnou zmnu jak v rozdlení strany na rzné
frakce, tak v jejich vzájemných pomrech. Zmnil
se zpsob akce, zmnil se typ revoluní. Vady
a dobré vlastnosti tak karakteristické u osob-

ností, jež vynikly ped nkolika lety ve hnutí,

uinily místo vadám a dobrým vlastnostem rázu

zcela opaného, které karakterisuji ruského re-

volucionáe moderní periody.

Proto i tytéž osoby, které se tam inn
úastnily, ale opustily vlast ped dlouhým asem
nebo se vnovaly nkteré píliš výluné zvlášt-

nosti, i tyto osoby mohou se dopustiti tžkých
chyb i ve svých úsudcích o inném hnutí i ve

svých progno.sích o budoucnosti.

Jen muž, který po mnoho let byl pítomen

v adách, který ml bezprostední úastenství

v rzných fásích, jimiž prošlo ruské hnutí revo-

luní, který poznal z blízka osobnosti objevivší

se v tchto fásích, (jež a zahrnuty v dob jed-

noho desítiletí jsou pes to povahy zcela roz-

dílné) — jen ten muž, kdyby se odhodlal vy-

líiti to, co sám vidl, mohl by podati evrop-

ským tenám obraz dosti souhlasný s pravdou

vzhledem k form a podstat revoluního hnutí

ruského.

Takových muž, kteí zárove vládnou ta-

lentem vyjáditi v pkné form literární své

myšlenky, jest v naší stran jen po skrovnu.

Bylo mi tedy velmi milo zvdti, že jeden

z tchto málo odhodlal se pedvésti v ad ži-

vých kreseb osoby a události revoluního hnutí

ruského, v jehož rzných fásích bezprostedn
se úastnil.

Vzpomínám si, s jakým nadšením v Londýn
mládež shromáždná v tiskárn »Avanti« po-

slouchala pedítání nkterých stránek z jeho

mladších spis. Jiní by mohli vypravovati roz-

liné episody jeho odysseje jako propagandisty

mezi mužíky, když tato propaganda soustedila

vtší ást sil revolucioná bez rozdílu stran.

Byl jedním z hlavních initel ruského revolu-

ního tisku, když strana revolucionáská seznavši

nedostatenost tiskáren, jež pracovaly v cizin,

založila své orgány v samém sídelním mst
carov. — Mezi jmény nejenergitjších úast-

ník, v hlavních fásích ruského hnutí revolucio-

nái pipomínají vždy jméno toho, který se ped-
stavuje evropské veejnosti pod pseudonymem
Stepak. Pravím veejnosti evropské a ne již

italské, ponvadž jsem pesvden, že kniha,

kterou práv Stepak vydá vlašsky, nalezne

velmi záhy pekladatele v jiných jazycích.

Veejnost evropská bude míti konen vrný
a živý obraz toho hnutí, v nmž na jedné stran
vidíme objevovati se lidové massy zbavené všeho

života politického, porobené staletým otroctvím,

vyssáté vládou a zniené hospodáskou odvis-

lostí na vládnoucí tíd, ale zachovávající pes
to v severním Rusku spolenost pozemk
a hluboké a nevyvratitelné pesvdení, že pda
musí náležeti jim, rolníkm, a že díve nebo

pozdji pijde den -dlení pdy«; — a na jihu

zachovávají tradice autonomie obce kozácké.

A na druhé stran stojí jako základ despotismu

ta eládka prostá jakéhokoliv pocitu povinnosti,

která je schopna obtovati svým vlastním inte-

ressm nebo i osobním choutkám zájmy státu

a lidu, ta eládka, která v byrokracii jeví se

nestydatou inností vydraskou, prodejnou,

v emž se jí nevyrovná než ta ele asijského

Východu, a nepekonaná nikdy a nikde, a ve

svt mšáckém ti bursovní spekulanti a pr-
mysloví kavalíi, kteí neustupují ani o krok

nejhanebnjším na obou pevninách. Mezi obma
tmito tábory sociálními jako nástupce literární

a politické opposice celé spolenosti, jako ná-

stupce nových publicist radikálních, jako ná-

stupce prvých apoštol socialismu v Rusku

Hercena a Cernyševského — vidíme objevovati

se nový zástup bojovník, kteí od desíti let

pivádjí v úžas Evropu svojí energií a svojí

oddaností.

Sta a sta tchto syn privilegia jdou »mezi

lid « pinášet mu evangelium socialismu, které

má za úel zrušení privilegií tíd, z nichž vyšli.

Každý nový proces staví jen do vtšího svtla

jejich heroism a jejich historické poslání. Ruská

vláda utíká se k nejkrajnjším prostedkm po-

tlaování. Vznáší na celé Rusko stav obležení;

pokrývá je šibenicemi; a skoro nutí nevinné

propagandisty, aby se chápali vražedných zbraní

a poínali terroristický boj, jenž stále trvá.

A nikdo zajisté neekne, že vítzství zstalo na

stran vlády, jestliže práv její prostedky mly
za výsledek zavraždní císae a dobrovolné uza-

vení se jeho nástupce a všeobecnou hnilobu

celé sociální stavby ruské.

Ale snad jest ješt význanjší jiný fakt: hnutí

netrvá než deset let a boj s vládou byl poat
ped pti, ale již objevuje se dležitá zmna ve

složení strany bojující: vtšina obžalovaných,

které vidíme ped tribunály v processech terro-

ristických, nejsou již apoštolov, kteí nosí lidu

ideje rozšiované v okolí cizím: jsou to lidé,

kteí pocházejí z lna téhož lidu, na který, jak

se až do poslední doby íkalo, nemla žádného

úinku propaganda a agitace revolucionáská.

Ruská strana socialistická a revoluní jest

velmi mladá, pes to však dovedla si dobýti

místa v djinách.

tenái díla Stepakova dovdí se nyní, jaké

to byly živly, které dodaly tmto bojovníkm
síly pemniti se ve stranu, jež mže íci, že

budoucnost je její. Nové živly vyšlé z lidu, které

pijdou pipojit sek jeho adám, jsou toho zárukou.

V Londýn, 4. bezna 1882.

Petr Lavrov.
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Pedehra*)

i.

Romanopisec Turgenv, který jist bude žíti

po více generací se svými spisy, uinil se ne-

smrtelným jediným slovem. Vynalezl >nihilism«.

Z poátku bylo slova užíváno ve smyslu opo-

vržlivém, ale potom hrdostí strany bylo pijato

od tupených, jak se tolikrát stalo v djinách.

Nebylo by teba mluviti o tom, kdyby se ne-

stávalo, že v Evrop byla tímto jménem nazý-

vána ne strana, která byla takto pojmenována

v Rusku, ale jiná, která je od ní úpln od-

lišná.

Pravý nihilism bylo hnutí filosofické a lite-

rární, které kvetlo v prvním desítiletí po osvo-

bození nevolník, totiž mezi rokem 1860 a 1870.

Nyní úpln utichlo, a nezbývají z nho než n-
které stopy, které stále se tratí, ponvadž pi
horeném život tchto posledních let v Rusku
desítiletí mže se považovati za periodu aspo
30 neb 50 let.

Nihilism byl boj o emancipaci intelligentního

lovka od jakékoliv odvislosti, který šel stej-

ným krokem s bojem o emancipaci pracujících

tíd od otroctví.

Základní princip nihilismu byl absolutní indi-

vidualismus. Bylo to popírání, ve jménu indivi-

duální svobody, všech závazk uložených indi-

viduu od spolenosti, rodiny, náboženství. Nihi-

lism byl vášnivou a mocnou reakcí, ne proti

despotismu politickému, ale proti despotismu

morálnímu, který tíží soukromý a vnitní život

jednotlivce.

Ale jest teba vyznati, že naši pedchdci,
aspo v prvých dobách, dovedli uvésti i v tento

velmi mírný boj téhož ducha odboje a skoro

týž fanatism, který karakterisuje hnutí dnešní. —
Ukáži zde hlavní znak tohoto boje, ponvadž je

skutenou pedehrou velikému dramatu, jehož

poslední akt práv se rozvíjí v Císaství Noci.

První bitva byla svedena v oboru náboženství.

Ale nebyla ani dlouhá, ani prudká: byla vyhrána

takka jediným útokem, ponvadž není na svt
zem, kde by ve vzdlaných tídách mlo ná-

boženství tak slabé koeny jako v Rusku. Mi-

nulá generace byla trochu kesanská ze zvyku,

trochu atheisíická kulturou. Ale jediný útok té

ady mladých spisovatel, vyzbrojených pírod-

ními vdami a positivní filosofií, plných talentu,

*) Ke knize »Podzemní Rusko*.

Dnes, kdy naše zraky radostn naslouchají zprá 7

;

vám o hnutí ruské mládeže a ruského proletariatu,

by tyto dosud byly jen mlhavé a mnohdy nespo-
lehlivé, pijde našim tenám jist vhod souhrnný
obraz, jejž o ruském nihilismu podal Stepak
v prvé ásti svého díla »Podzemní Rusko«, zstáva-
jícího stále ješt nejlepší knihou o tomto hnutí.

Otiskneme postupn kapitoly: Pedehra, Propaganda,
Terorismus. Peklad poízen dle prvního vlašského
vydání.

ohn a zápalu proselytského, — a kesanství
padlo jako stará vetchá chata, jež stojí jen proto,

že se jí nikdo nedotýká.

Materialistická propaganda dala se dvma
zpsoby, které se navzájem doplovaly a pod-

porovaly. Nepímo prostedkem tisku, peklá-
dáním a spisováním dl, která poskytovala nej-

nevyvratitelnjší dvody proti každému systému
náboženskému, proti svobodné vli, proti nad-

pirozenosti. Aby unikla spárm censury, zaha-

lovala se místa píliš jasná jistými, temnými
slovy, která nechávala více vynikati myšlenky
tenái zaujatému a pozornému.

Propaganda ústní užívajíc dvod od uenc
rozvinutých dobývala jejich logických dsledk,
odvrhujíc všechno spisovatelm nucené zamlo-
vání. — Atheismus rozvášoval stejn jako nové
náboženství. Horlivci obcházeli živé duše, aby
je omyli »od ohavnosti kesanství « jako sku-

tení missionái. — Pracovalo se také ponkud
tajným tiskem — tak byla peložena a litogra-

fována kniha Búchnerova: >Síla a Hmota <,

v níž nmecký filosof pímo útoí na theologii

kesanskou. Kniha se rozšiovala ne bez ne-

bezpeenství; a mla velkolepý úspch. — N-
kteí hnali svou horlivost až k inní propa-

gandy mezi malými chovanci gymnasií.

Jednoho dne dostal se mi do rukou » ote-

vený lis B. Zajceva, jednoho z redaktor
»Ruského slova «, nejpopulárnjšího asopisu té

doby. V tomto » list «, ureném tajnému tisku,

autor, mluv o té dob a v žalobách vedených
proti nihilistm tehdejším od nihilist nynjších,

praví: > Písahám vám pi všem tom, co je mi
sváto, že nebyli jsme egoisty, jak vy nás na-

zýváte. Byla to chyba — souhlasím — ale byli

jsme hluboce pesvdeni, že bojujeme za blaho

pokolení lidského, a každý z nás byl by šel na

popravišt a byl by dal svou hlavu pro Mole-

schotta nebo Darwina !« Tato vta vynutila mi

úsmv. Snad se jí bude smáti i tená, ale jest

hluboce správná a velmi pravdivá. Kdyby byly

vci došly až k takovému extrému, byl by snad

svt vidl divadlo velice tragické a komické:

muennictvi pro tvrzení, že Darwin má pravdu

a Cuvier nepravdu — jako ped dvma stole-

tími bylo vidti knze Abbaka a jeho žáky jíti

na hranici a šibenici pro tvrzení, že jest teba
psáti »Ježíš« s jedním J, místo dvou (Iisus —
pravopis ecký), nebo zpívati alleluja tikrát a

ne jen dvakrát, jak to iní církev vládní.

Jest zjev velmi karakteristický pro ducha ru-

ského — ten totiž, že se mže rozvášniti až

k fanatismu pro jisté vci, které by nemohly

obdržeti více než prosté schválení nebo neschvá-

lení od lovka západu.

Ale v pípad, o kterém jednáme, vc do-

padla velmi hladce. Nebylo tu nikoho, kdo by

hájil oltá božích. Na nás na štstí klérus ne-

ml již žádného duchovního vlivu, ponvadž byl

velmi hloupý a celý zabrán ve své záležitosti
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rodinné, ježto knží jsou ženati. A co mohla

initi vláda proti hnutí ist intellektualnímu,

které se nejevilo v žádné vnjší innosti

Bitva byla vyhrána skoro beze všeho namá-

hání, beze všeho úsilí, ale definitivn, absolutn.

Nyní v Rusku mezi lidem sotva trochu vzdla-

ným lovk, který by nebyl istým, nejistším

materialistou, byl by vskutku bílým kosem.

Toto vítzství jest velmi dležité. Úplný

atheismus jest jediným ddictvím, které bylo

jakž takž uchováno novou generací, a nemám
potebí ukazovati zde, jaký užitek mlo z nho
moderní hnutí revoluní.

Ale nihilism prohlásil zejm válku nejen

proti náboženství, ale proti všemu, co nebylo

založeno na istém a positivním rozumu. Tato

tendence, v základ velmi správná, byla hnána

nihilisty let šedesátých tém až k absurdnosti.

Umní, jako jeden z projev idealismu, bylo od

nihilist vbec popíráno, spolu se vším, co vzbu-

zuje pocit krásna.

To byl jeden z nejprudších boj, jež rozjito-

valy starý nihilism. Jeden z jeho »šílenc« pro-

nesl povstný aforism, že >švec má vtší cenu

než Rafael, protože první robí vci užitené,

kdežto druhý tvoí vci, které nejsou dobré

k niemu .« — Sama píroda byla orthodoxnímu

nihilistovi pouhou dodavatelkou materiálu pro

chemii a technologii. — Nemluvím pak o to-

lika a tolika jiných podobných vcech.

II.

Ale byla tu otázka, ve které nihilism pro-

kázal veliké služby své zemi; byla to dležitá

otázka ženy. Nihilism uznával ji za rovnu muži
ve všech jeho právech. — Intimnost styk
v Rusku, kde není ani kaváren ani klub, a

salon stává se nutn jediným místem shromažo-
vání, a snad ješt více nové hospodáské po-

stavení tídy šlechtické po osvobození otrok
zpsobily, že otázka emancipace ženy se pe-
velice rozvinula a došla skoro úplného vítzství

ženy.

Zena jest podmanna láskou. Je tedy piro-
zeno, že, kdykoliv ona povstane, aby revindi-

kovala svá práva, poíná požadavkem svobody
lásky. Tak bylo v dobách antických, tak bylo

ve Francii století XVIII. a v dob George Sanda.

Tak stalo se i v Rusku.

Ale u nás nevázala se nikdy otázka emanci-
pace ženy mužským právem na > volnou lásku«,

které není niím jiným, než právem moci si

voliti svého pána. Velmi záhy se pochopilo, že

dležitost spoívá v tom, abychom mli prostou

svobodu, ponechávajíce otázku lásky vli indi-

viduální. A ponvadž není svobody bez neod-
vislosti hospodáské, zmnil boj tvánost a stal

se bojem o vydobytí volného pístupu k vyš-
šímu vzdlání a k zamstnáním, která provádí

vzdlaný muž. Boj byl dlouhý a prudký, pon-
vadž v nm byla naše barbarská a stedovká

rodina nestrannou. Byl veden našimi ženami

velmi srdnat a ml týž vášnivý píznak jako

vtšina našich posledních boj spoleenských.

Konen ženy zvítzily — sama vláda musila

to uznati.

Žádný otec nehrozí již své dcei, že jí vytrhá

pletence vlas, když chce jíti do Petrohradu

studovat medicínu nebo chodit na vyšší ped-
nášky jiných vd. Dívka není již nucena prchati

z otcovského domu, a nihilisté nepotebují již

utíkati se k »fingovanému manželství «, aby ji

uinili svou paní.

Nihilism zvítzil na celé áe.
Nihilista mže nyní odpoívati na svých tro-

feích. První dv osoby trojice svého ideálu, jak

to pedpisuje »Co dlat «, neodvislost
duchaaintelligentní družku, již má.

Chybí ješt tetí, jež jest njaké zamst-
nání dle chuti, ale ponvadž jest intelligent,

a Rusko nemá uených lidí, nalezne je snadno.

— Dobe, a co bude dlat potom? táže se

mladý muž plný ohn, pišedší práv z nkteré
vzdálené provincie navštívit svého starého uitele.

— Budu šasten, odpovídal tento.

— Ano, ekne mladý muž. Budeš šasten, to

vím. Ale jak mžeš jím býti, když v kraji, od-

kud jsi pošel, me se hladem, když vláda vy-

dírá lidu jeho poslední halí a nechává jej jíti

žebrat o kus chleba i snad o tom nevíš ?

A víš-li o tom, co jsi uinil pro své ubohé
bratry ? Nebo neíkals mi ped tolika lety, že

jste chtli bojovat »za blaho pokolení lidského ?«

A vzorný nihilista, nihilista Turgenvv, z-
stane zmaten ped touto vyhlídkou, s kterou se

nedovede smíiti, ponvadž nadšení, víra, která

jej sílila v prvních létech boje, zmizela s vítz-

stvím. Není již než intelligentním a raffinovaným

epikurejcem, a krev mu probíhá lín tuným
masem.
A mladý muž pjde od nho pln smutku,

klada si se zoufalým pízvukem hroznou otázku:

»Co dlat ?<

A hle, rok 1871! Pomocí tch podivuhod-

ných vynález, jež zpsobují, že moderní lovk
mže se zváti všudypítomným, jeví se mu obraz

ohromné obce, povstalé pro velikou myšlenku
optného dobytí práv lidu. Sleduje úzkostliv

• celý vývoj strašného dramatu, které se odehrává

na behu Seiny. Vidí téci krev, slyší pronikavý

kik žen a dtí stílených kartái na bastionech.

Ale pro se tam umírá, pro se tam pláe?
Pro osvobození dlníka, pro velikou myšlenku
sociální.

A souasn doléhá mu k sluchu žalostná

píse ruského mužíka, plná náku a bdování,
v nichž zdá se soustedno tolik století utr-

pení. V mysli objevuje se mu hrozná bída jeho,

celý jeho život plný bolestí, svízel, potup. Vidí

jej vychrtlého hladem, zlomeného nouzí, vného
otroka tíd privilegovaných, který pracuje, pra-

cuje, pracuje bez pestání, bez nadje na vy-
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koupení, ponvadž vláda jej starostliv drží

v nevdomosti, a všichni jej okrádají, všichni

po nm šlapou, a nikdo mu nepodává ruky ku
pomoci! Nikdo? Oh, to nikoliv! Nyní ví, s>co

dlat !« On to bude, který mu podá tu ruku!

On mu ekne, jak se mže osvoboditi a uiniti

se šastným! Vznítí se mu srdce pro toho ubo-

hého nešastníka, který neumí než plakati. Žár

nadšení stoupá mu v elo, a s planoucím po-

hledem pronáší ve svém srdci slavnostní pí-

sahu, že zasvtí všechen svj život, všechny své

síly, všechny své myšlenky osvobození toho

lidu, který se potí krví, aby on, benjamin pri-

vilegia, mohl žíti pohodln, studovati, vzdlá-

vati se.

Strhne se sebe mkký šat, jenž mu sžírá tlo.

Oblékne si hrubou kazajku mužíkovu, jeho ste-

více z kry, a opušt nádherný palác otcovský,

jenž jej tísní jako výitka zloinu, pjde »mezi

lid« v nkterý odlehlý kraj — a tam slabý a

vyzáblý potomek vznešeného rodu bude konati

namáhavou práci mužíka, snášeje všechny ne-

dostatky, aby pinesl mu slova vykoupení, evan-

gelium našeho století — socialismus. Co mu na

tom záleží, zatínají-li mu vládní dravci své spáry

do tla! Co mu uiní vyhnanství, Sibi, smrt!

Všecek naplnn svou vznešenou myšlenkou,

jasnou, záivou, oživující jako polední slunce,

nestrachuje se utrpení a postoupil by smrt s nad-

šeným zrakem a šastným úsmvem!
Tak zrodil se socialista revolucioná let 1872

až 74. Tak zrodili se jeho pedchdci z r. 1866,

nešastní Karakosovci — malý nucleus nej-

vznešenjší intelligence, který se vyvinul pod
bezprostedním vlivem rodící se Internazio-
nály, ale neml než jediný den života a ne-

zanechal po sob nijaké stopy.

Hle, zde jsou dva typy, které representují

intellektualní hnutí ruské. První z desítiletí

1860—70; druhý z let 1871 a násl.

Jaký kontrast!

Nihilista hledá vlastní štstí za každou cenu.

Jeho ideálem je život ^rozumný* a » realistický «,

Revolucioná hledá štstí bližního za každou

cenu. Jeho ideálem je život plný utrpení a mu-
ennická smrt.

A bez ohledu na to osud ustanovil, aby se

stalo, že první, nejsouce a nemohouce býti

známi v žádné jiné zemi vyjma vlastní, nemli

v Evrop jména žádného, — a poslední do-

byvší si hrzné slávy byli zváni jménem prv-

ních. Jaká ironie!

Stepriak

Nevsta
Hru svoji nesu ti, jež z blízka mlékem voní,

jed sladké mrákoty ti mísíc do krve,

a hrdlo prhledné, jež hlasem perel zvoní,

klín bílý zázran, jenž zrodí poprvé.

Hru plnou nesu ti, bys ruku na ni vložil,

dav její vlnním se k vzlyku pemoci,
bys hlavu ve klín dal, s nímž nikdo nesouložil,

a trval ve mdlobách v tom klínu do noci.

Svj hrubý, vyschlý ret bys s mýma slouil

rtoma

a s medem pilnavým i mého jazyka

a slova blábolil mi zpití bezvdomá,
však smrteln a drav veliká!

Jan Ofolský

O prozete! nem plozeni dti
ili kapitoli v duchu novomal-

thuzismu
i.

(Dokonení)
Malkus a novomalthuziste

To jest poslední a nejduležitjši píina ne-

popularnosíi Malthusovi. Tento filantrop objevil

i, chcete-li. popularisoval osudný zákon, anti

nomii mezi hladem a láskou; nenašel však ji-

ného leku než obtovati tuto, abi ukojil onen.

Jeho náboženské pedsudki a nevdomost jeho

dobi ve fisiologii nedovolili mu jednati lepe.

Jako ješt dnes cele hejno lidi, ktei zuiv
tvrdi, že jsou malthuziste, tak i Malthus neod-

dloval ideje laski od ideje plozeni. Pro nho
poctiv, pro ostatní vice mén pokritecki jest

zákonem, že každé spojeni laski ma nebo aspo
smi vésti k plozeni dti. A jsou-li osobni nebo

sociální dvody pro to, abi se dti nedlali,

teba se vzdati každého pohlavního styku.

Odtud pochodí ten závr, že Malthus odnima

chudému jedinou radost, jež mu zbila, a dovo-

luje lásku jen bohatému, majicimu juž všecki

ostatní statki.

A dodejme, že chuas opakující tuto námitku,

nebo ten, kdo mluvi jeho jménem, stotožuje

jako Malthus rozkoš laski, kterou všichni vihle-

davaji, a plozeni, po nmž se juž znan mén
touži. »

Jediná radost, která nic nestojí «, ika se

asto také. »To jim iní tolik radosti a nas

stoji to tak malo«, pravila, nevim juž která,

bezstarostna.

Zcela naopak, dti takto náhodn na svt

pivedené, nezadané stoji nekonen mnoho,

krev a slzi. Dokazuji to sami, prvni obti, a také

jejich nešastné matki, družki jejich utrpni a

velmi asto jejich kati. Stoji ješt materieln

svou socialni skupinu, cele lidstvo.

Píroda potlauje krut smrti hladem, bídou

vistedni vzrst populace. Spolenost pipojuje

osudn k jeji potlaujicim prostedkm vraždy,

valki, zmrzaeni, prostituci, otroctví, zloin, ne-

est.

Proti tmto pekážkám pirozeným a, teba

dodati, sociálním stavl Malthus mravní ome-
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zeni, zdrženi se každého pohlavního styku,

vijma tehdy, když z nho nemohou pojiti jiné

dti než šastné.

To znamená ovšem absolutní istotu mimo
manželství, manželství pozdní, velikou stídmost

i v legitimním svazku a návrat k pisne absti-

nenci, jakmile se narodilo nkolik málo dti.

Lidstvo nepijalo tento lek skoro stejn strašný

jako zlo, jejž chtl léiti. Umiti hladem nebo

umíti láskou, to nebilo rozešeni problému, bilo

tedy nutno najiti rozešeni jiné.

Podali ho moderní volni mislitele. Prvni, kdož

odvážili se hlásati nove > pohlavní náboženství*,

Angliani, pojmenovali se novomalthuzisry, ucho-

vávajíce historickou vzpomínku. Ponechali Mal-

thusovi objev strašlivé nutnosti, podali však do-

konali prostedek k jeji pemoženi. Franklin

objevil píinu blesku i prostedek kjeho zkro-

ceni, lidstvo mu za to blahoeilo. Malthus ob-

jevil jen zlo: slepé veejné minni proklinalo

ho skoro všade, a toto hloupe prokleti poji se

i s jeho nasledniki, vzdlanjšími a obratnjšími

dik pokrokm vd, odvažnjšimi než mistr, se

šastnými vitzi nad metlou, zcela jinak než

blesk strašlivou — nad nadbitenou porodnosti,

nad nežadoucnym plozením.

Tento odpor nerozmislneho davu pejde jako

jiné pedsudki, richleji než mnohé z nich: celi

svt ma na tom zájem.

Novomaíthuziste, filosofové nežne lidskosti,

picházejí vrátit všem blaženosti laski, všem,

kdož jsou jich zbaveni pirozenými nutnostmi

ješt nepemoženými a zhoršenými institucemi,

jež udržuje podvodnost nkolika a resignace

davu.

Je teba isti v te obdivuhodné knize, která

jest pravou bibli novomalthuzismu, x
) celou ka-

pitolu správn nadepsanou: » Chudoba, jeji je-

diná píina a jeji jediný lek.« Píinou jest pe-
lidnni, lekem preventivní tlesné obcovaní

(slovo autorovo) ili dobrovolná neplodnost. To
znamená, nahrazeni porodu náhodných a tak

asto proklínaných porody chtnými s rozvahou

v potu rozumn omezeném po zrale úvaze.

A to bez olupovani o sladké rozkoše laski,

nýbrž naopak s umožnním jich i pro ty, kdož

nemohou jich okoušeti z obavy, že budou míti

dti, jež nebudou moci náležit živiti a vicho-

vavati.

Prvni novomaíthuziste, lide umírnni, nechali

stranou volnost laski, otázku to, jež jest v proudu

jinde a jež ostatn je neoddlitelná od volnosti

mateství, nebo soudili, že by nebilo užiteno,

abi komplikovali svou innost bojujíce proti

síarim institucím, které vtšina z nich beztoho

odsuzuje a shrnuli sve ueni v tchto slovech,

juž tak se rznicích od písných pedpisu mi-

strovich: asný satek, obezetnost po satku.

') Eléments de Science sociále, ou
Religion sexuelle, physique et nátu-
e 1 1 e, par un docceur en médccine. Teti francouz-

ské vidani višlo u Alcana.

Novomaíthuziste neváhali k velkému pohor-

šeni lidi naboženskich a tch, kdož vzdali se

mithu, ale zachovali si stari stav mišlenkovi,

obtovati v potebné mie ideje vštípené adou
asijskich, židovskich a kesanskich názoru na

istotu, cudnost, panenství a slušnost a obto-
vali tyto pedsudki, mnii se dle asu a mista,

objektivnímu, reelnimu a nemnícímu se pojeti

bolesti Pracovali, aby odstranili všeobecná fi-

zicka zla, poukazujíce k rnalim materielnim pro-

stedkm, viplivajicim z fysiologicke vdy, ri-

skujíce jen to, že hodným lidem zachovávajícím

stará pravidla zpsob i trochu mravního žalu.

Na veliká zla male leky! Jako Jenner nas

nauil odstraovati ádni male neštovice ne-

patrným bodnutim do ramene malich dítek, od-

poruili novomaíthuziste proti ádni pelidnni
a nežadoucnych porodu male úkony soukromé
hygieny, jež jen opozdilci, kraejici nabožen-

skimi kolejemi mohou považovati za piici se

mravnosti. Na zdokonaleni a zjednodušeni tchto
úkonu pracovali lékai, fysiologove a filantro-

pove nmetí, amerití a nizozemští, Condom,
Knowlton, Mensinga, Hellmuth ... A lze ici

dnes, že technika viplivajice z jejich práci, je

velmi uspokojivou a, muže-li biti ješt v jedno-

tlivostech zdokonalena, potebuje pedevším biti

popularisovana. Jsouc dosti špatn známa mezi

lidmi tid bohatých, je skoro neznáma mezi

tmi, ktei prozetelného plozeni vice potebuji,

chudými na penize a pedevším chudými na

zdrávi.

Juž za života Malthusova, mezi 1820 a 1825,

odvážili se velmi statení lide doplnili takto jeho

objev.

Teba však ponechati zatim stranou jako ped-
chdce i etné a silné nasledniki Mathusovi.

Všichni bili zárove apoštoli a asto i muen-
niki volné myšlenki, volného slova a tisku. Po-

zdravme slovem Richarda Carlilea »zaveneho«
polovici svého života (Ev ery woman's book,
Londýn, kolem 1825), Roberta Dalea Owena,
siná slavného komunistického experimentátora

z New Lanarku ve Skotsku (Moral physiology,

kolem 1828.), doktora Knowltona (Fruits of

Pfilosophy, Boston 1833), pak ješt autora knihi

» Eléments de la Science sociále «, strašlivé za-

pasniki Bradlaugha, 2
) Annie Besantove, 3

) vitze

v heroickem zapase z 1876.-77., Truelovea, pí-
tele všech, nakladatele mnohich, muennika s ji-

nými tichimi, Cooka, Williamsona, leny Mal-

thuzianske Ligi, založené v 1877. a tolik jiných

neúnavných misioná, ktei svimi spisi i svou

propagandou ustni, veejnou i soukromou uvedli

na dobrou cestu ozdravni Anglie.

2
) Jeden z nejhorlivjších propagátoru volné mi-

šlenki a (novo)-malthuzismu ve svém asopise Na-
tional Reformer a v nesetných brožurách.

3
)
Law of population, praktické dilo rozší-

ené ve stotisicich excmplaich v zemich anglického
jazika a vzaté z prodeje, když autorka dala se na
naboženski ustup, stavši se theosofivou.
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V Nizozemí, v zemi relativn nejsvobodnjší

na svt, byla propaganda, o niž pojednáváme

nejen svobodna, ale i podporovaná nejvlivu-

plnjšimi osobami (Le Nieuw Malthusianische

Bond, v Haagu).

V Nmecku jest hnuti vedeno s pozoruhodnou

vitrvalosti a znalosti juž vice let (Sozial harmo-

nische Verein v Stutgart).

Ve Francii praktické prozetelné plozeni dávno

se ujalo znan u nejinteligentnjších, na neštstí

však nikoli u tch, kdož bi ho nejvíce potebo-

vali. Otázka píliš velké prmrné porodnosti

je zde skoro odstranna. Zbiva otázka zlepšeni

rodu a vzhledem k tolika píinám, jež snaži se

ho umenšiti, snižiti a pokoiti, lze íci, že se

jedna o jeho obrozeni. 1
)

Pod tímto titulem sdružili se také francouzští

novomalthuziste v Ligu pro lidské obrozeni.

Rozvíjejí sve teorie v asopisech a brožurách

a shrnuji sve snahi ve slova: Dobré plozeni,

uplne vichovani.

Ukázali jsme, kterak objev zneuznaného filan-

tropa Malthusa bil doplnn tmi, kdož našli ne-

klamný prostedek proti zlu, jehož správnou

diagnosu podal, aniž dovedl ho léiti. Doufáme,

že ti, kdož budou o tomto pedmte pemi-
šleti, dojdou s námi k závru, že rozšíeni no-

vich ueni je jediným prostedkem k tomu, abi

lidstvo dalo se na cestu všeobecného blahobitu,

štstí a pichilnosti.

Paul Robin

Jestliže spolenost neídí se tímto zákonem a

má potebu jiného, nezáleží mi na tom. S mé
strany bylo by dobrovolné zaplacení daní lží.

Kdybych vdl, že peníze vámi sebrané od lidu

odpovídají vždy užitenému a mravnému úelu,

zaplatil bych rád dvojnásobn, trojnásobn i více,

nežli vy nyní ode mne žádáte. Ale vda, že

švýcarská vláda, jako všechny ostatní, vládne

násilnicky, vydržuje vrahy, kteí se jmenují vo-

jáci, vydržuje množství neužitených a asto
i škodlivých úedník, staví žaláe pro ty, kteí

sbloudili s cesty, nadržuje bohám a utiskuje

chudé, podporuje knze, kteí falšují a potlaují

kesanskou pravdu, nedopouštjíce, aby lid se

vymanil z otroctví: vda to vše a mnoho jiného

dopustil bych se nemravného inu, kdybych vám
zaplatil na daních dobrovoln jen jediný centesim

a nepronesl ani slova protestu.

Vím velmi dobe, že jako vykonavatelé zá-

kona nebudete a nemžete bráti ohledu na moje

etické motivy a pijdete podle svého zvyku

v podobných pípadech násilím zmocnit se penz
nebo i svršk, ale dám tomu pednost, než

abych je vlastní rukou odvedl. Tak bude vaše

jednání zejmé a moje svdomí isto.

S dokonalou úctou

A. Škc

Anarchistická literatura

List A. Škarvana

(Tento projev býv. vojenského lékae rakouského

otiskují práv mnohé naše asopisy zahraniní.

Uveejujeme doslovný peklad z vlašského, ne-

stotožujíce se ovšem s náboženským hlediskem

autorovým a pohlížejíce s reservou na jeho

taktiku.)

» Obecní rad v Locarnu.

Dne 24. t. m. pišel do mého bytu jeden

váš zízenec s njakou listinou, žádaje na mn
20 frank dan.

Oznamuji obecní rad, že daní neplatím, aspo
dobrovoln jich neplatím. Mé pesvdení, moje

svdomí, mj rozum mi toho nedovolují. Vy-

svtlím to trochu jasnji.

Uznávám Boha a jeho zákon, který praví,

abychom milovali bližního jako sebe sama a

neinili jiným, eho sami nechceme, aby se i-

nilo nám. To uznávám za jediný spravedlivý,

nezbytný a ve všech pípadech života postaující

zákon.

l
) P. Robin: Dégénérescence de 1'Espéce humaine,

causes et remdes Q.-V. Stock).

Solomon Abram: Destainuirile unui expulzat

—•20

P. Musoiu si P. Zosín : Miscarea Sociála, co-

lectia complecta 5'

—

— — — : Scoala libera .
— 2o

F. Domela Nieuwenhuis: Gescheidenis
van het Socialisme (van Looy Amster-

dam) — '

—

Sante Ferrini: Canagliate!, con prefazione

di Crastinus. (Protesta umana, Chicago,

515 Carroll Avenue) Cents 10

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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Platonické sympatie a —
nic dále?

»Nové vydání této brožury, tištné ve tech
tisících exempláích, bylo tištno a vydáno na

náklad jednoho našeho soudruha.«

Tak teme na prvním list druhého vydání

brožury Bh a stát od M. Bakunina, již pu-

blikovala v 1893 La Revolt.

> Brožura vydaná v sedmi tisících exempláích
dle pání našeho soudruha Luciena Masséa, vlá-

senkáe v Ars en Ré, jenž umíraje odkázal R é-

volt potebný obnos.

«

Tak teme na prvním list šestého vydání

brožury Zákon a Autorita od Petra Kro
potkina.

»Milý píteli, horlivost subskribent slábne a

pece projektovaná publikace je tak zajímavá.

Chci se pokusiti píkladem probudit nevšímavé;

zvyšuji svou subskribci na t i s íc fr ank . A
soudruzi projeví jen trochu snahy, jen trochu

námahy, a úspch bude zajištn! Ne-li, tož užijte

tohoto obnosu kukryti deficitu, jejž mají »Te m p s

Nouveaux«. Vám oddaný A. Fromentin «

Tak teme v jednom ísle letošního roníku
týdenníku Les Temps Nouveaux. Jedná se

o publikaci svazk, jež mají shrnovati v sob
úryvky, krátké lánky a výatky z celé svtové
literatury, karakterisující Válku, Patriotism, Vy-
chování, Rodinu, Majetek atd , každý svazek

jeden pedmt . . .

Pro však citujeme tyto úinné projevy soli-

darity našich francouzských pátel? tenái jist

asi pochopili. —
Probíjíme se eským svtem skoro pt let již

s tímto svým asopisem. Mohli jsme jist dáti

pednost pohodlnjší existenci, kdyby náš egoism

neshledával píjemnjším tento zápas o nkolik
myšlenek, jejichž logice a prostot pipadne svt
i kdyby v jich nepochopení sebe více se bránil.

Vzdor povstem kolportovaným lidmi, duševn
bezpochyby zakrnlými nebo zlomyslnými, kteí

nemohou pochopit, že lidský egoism mže se

vnovati njaké myšlence, aniž má po ruce bá

jené renty, byla v té dob naše existence pr
mrn mnohem horší, než existence kteréhokoli

lépe situovaného dlníka.

Nenapadá nám však fukati Každý strjcem
svého štstí. A pak naíkati mže jen ten, jehož

strádání a námahy byly marné. V tomto ohledu

pak jsme klidni. Kolik pedsudk, kolik zloád,

kolik nedostatk, jež byly eskému anarchisti-

ckému hnutí v cest, jsme odstranili! A snad

nedaleká budoucnost ukáže, mnoho-li také úcty

a sympatií vzbudili jsme pro anarchistické my-
šlenky v eském svt a mnoho-li pívrženc
získali jsme jim mezi eskou inteligencí.

Bylo naším programem ukázati naší inteli-

genci, že existuje ve svt málo sice nemyslí-

címu a nevšímavému davu jasný, nicmén mo-
hutný juž proud revoluních myšlenek, k nmuž
se hlásí nejlepší lidé národ, nejvysplejší mozky
z inteligence, nejstatenjší duše z proletariátu.

Víme také, že tato ást naší úlohy nejlépe se

nám daí, že vzbuzujeme pozornost i sympatie

v uitelstvu, ve studentstvu, ve všech stavech

pístupných novým myšlenkám, pes to, že jak

quasi socialistití, tak i quasi vdetí nepátelé

anarchismu, obratn nás umlují Mžeme býti

pyšni na projevy oddanosti, jež dostáváme a jež

jsou pro nás jist znaným povzbuzením na

cest zoufanlivých asto rvaek se životem.

Nemlo by však smyslu probouzeti sympatie

kohokoli, kdybychom nevili, že tyto sympatie

nezstanou jen platonickými, že každý náš pítel

bude ochoten prospti také myšlenkám, jež jsou

mu milé a že se stane naším spolubojovníkem,

a juž v jakékoli form. Co by bylo plátno,

kdyby tisíce lidí milovalo náš myšlenkový svt
a ani deset nepiložilo ruky k dílu, když se

jedná o to, abychom v duchu svých idejí také

pracovali! Uvádíme své tenáe do volného

vzduchu anarchistických idejí proto, že od ka-

ždého nového pítele ekáme také novou po-

silu. Anarchism není hnutím pouze tídním.

A proto vc jeho nesmí spoívati jen na be-

drech proletariátu. A pece jen proielariát byl

až dosud asto mravní a vždycky materielní

naší oporou. Víme však, že náš zápas bude sne-

sitelnjší jen tehdy, když také inteligence nám
píznivá piloží ruce k dílu. Je dle našeho soudu

životní otázkou eského hnutí anarchistického,

aby našlo v inteligenci jednak adu spolupra-

covník literárních a jednak ve smyslu hmotném
adu — mecenáš. Dokud se tak neslané, ne-

budeme žíti, jen živoiti — a ani to živoení

není nám zarueno.

Anarchistické hnutí u nás bylo po léta pod-
zemním proudem, skrytým ostatnímu svtu, žijí-

cím tajn svj svérázný život. Celá ada píživ-

ník vyssávala ho však a pomalu lámala jeho

energii. Dnes lze íci, že se mu podailo setásti

se sebe tyto píživníky, agitátory, kteí mnohem
víc mu ublížili než prospli svojí inností, a by
jeho energie byla znan udolaná, kráí pece
ku pedu a do svtla, stojíc dnes ped novým
svým životem. To jest jeho t. zv. krise.

eský anarchism eká na svj nový život.

Jaký bude ? Doba je temná. Tžká prmyslová
krise bére mu nejstatenjší síly, vyhánjíc je

do svta nebo zanechávajíc je v nejhorší bíd.
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A na druhé stran vrhá na své stíny i vše-

obecná krise mravní. Nikdy nebylo snad v Ce-

chách tak málo nadšení a chuti k dílu, za to

však tolik mdloby, nevšímavosti a opatrnictví

jako dnes. eská pol tiká mšácká, to kalná,

líná voda, v níž nelze pozorovat opravdového

života, jež pohne se ponkud leda tehda, když

se jedná o njaký drobný zájem stavovský.

A ješt tehda, jaký paskvil opravdového sna-

žení! Vidíme to na hnutí uitelském, pomalu
ukolébávaném smšnými sliby, tak blb loyalním

a ospalém, vidíme to na hnutí agrárním, tíhnou-

cím k velkostatkáské a klerikální reakci. Hnutí

socialistické pak není o nic lepší. Znemravnné
shora dol socialistickým politikaením, soustavn
olupované o nadšení, energii a nadji je dnes

stejným bahniskem jako politika mšácká.
V takovém vzduchu máme tedy zaíti nový

život. Je nemyslitelno, že bychom mohli se svou

na pólo zlomenou energií vrhnouti se na veliké

plány. Máme-li petrvati bez další úhony kri-

tickou dnešní dobu, jest nám pomýšleti na

vnitní práci, na vnitní zdokonalení a posílení

našeho hnutí.

Nadešla prost doba, kdy sympatie, jež byly

nám na jevo dávány, nesmí zstati jen platoni-

ckými. Máme nedostatek eník, spolupracov-

ník literárních, nemáme vbec žádných mece-

náš. Ty všechny nutn potebujeme, máme-li

na lepším základ znova se vrhnouti na své

dílo.

Potebujeme eníky. Mohou se najíti. Máme
mezi svými pátely jist inteligentní lidi, kteí

pro naše myšlenky juž trpli. Studenty na p.,

kteí byli vyloueni a hledají nyní malé zamst-
nání. Praví p. Štpán Grosmann, že nejlepšími

agitátory jsou t zv. zkažení studenti. Nuže, vo-

láme je do svých ad. Snad se mezi nimi na-

jdou dobí eníci. A budou-li dosti poctiví,

nevnují- li se osobním intrikám, najdou u nás

jist píjemnjší život, než nkde v advokátní

kancelái. asu k vážným studiím budou míti

dosti a styk s lidem prospje jim v mnoha a

mnoha smrech.

Potebujeme literární spolupracovníky. Nikoli

veršotepce. Takové, kteí dovedou hledti kolem

sebe a v duchu našich myšlenek vhodn poví,

co vidli, bez krkolomných produkcí filosofických.

Také pekladatelé nám chybí. Ze španlštiny,

z angliiny, z rumunštiny, z holandštiny, z ja-

zyk slovanských. Ejhle, jak mohou platonické

sympatie státi se reelními! Snad bude nkdy
nutno dáti honorá. Dáme rádi, co mžeme.
Ale ovšem, nesmí se chtíti od nás, abychom
vyhovli požadavkm, které dnes iní básnící

mládež, která chce míti zlatem zaplacené své

produkty, vyrobené snáze a he než dnešní

pekai vyrábjí krejcarové housky.

Konen potebujeme mecenáše. Citovali jsme

na zaátku, kterak šastni jsou v tomto ohledu

naši kamarádi francouzští. Necitovali jsme pí-

pady ojedinlé. eské hnutí anarchistické jest

z tch, které mají nejslabší svou literaturu.

Bylo by zbyteno mluvit o tom, jaký význam

má literatura pro každé hnutí. Chybí nám skoro

vše z nejdležitjších dl anarchistických. Pe-
kážka censury odpadne novým zákonem tisko-

vým ve vtšin pípad, — kde jsou mecenáši,

aby odpadla také pekážka finanní ? Kdysi to

bývali dlníci, kteí pinášeli obti, asto velmi

tžké a asto pro vci falešné a špatné. Je te
na našich majetnjších soudruzích z inteligence,

aby nám pomohli vydávati dobrou naši litera-

turu. Mohlo by se jist mezi nimi najíti dosti

tch, kteí by mohli nésti celkem nepatrný ná-

klad na nkterou brožuru nebo njaký leták,

z jichž výtžku splácely by se^naše dluhy v ti-

skárn. Potebujeme také na p. agitaní letáky,

jež by se zdarma mohly rozdávati atd. atd.

Mohli by se najíti tací mecenáši. Najdou se

také ? Dosud byli bychom mohli zaznamenati

jen jediný pípad. Jistý pítel našeho hnutí od-

kázal tomuto listu umíraje 2000 K. Bohužel,

jeho záv byla — neplatná. A tak nezbývá

nám než ekati, až platonické sympatie pejdou

v reelnjší pocit solidarity, jež jest ochotna

k obtem.
My v tomto list napjali jsme poslední síly

v nadji, že na konec pece jen nezstaneme
opuštni v polovin cesty k svému cíli. Dovo-

láváme se souinnosti našich pátel jen proto,

že cíl náš — postaviti eský anarchism na so-

lidní základ — je nám píliš drahý než aby-

chom lehce a klidn se ho vzdali.

Redakce.

Spiknutí proti svobod tisku

Opravdu tedy, v osmi dnech dostaneme zákon

o zpsobu, jímž má lovk mysliti a sdlovati

své myšlenky. Oh, vy, jimž národ uložil zniiti

zloády, stežte se zploditi nové, a vyslechnte

tyto pirozené a moudré zásady:

Lidé neliší se od zvíat než tím, že jsou

schopni jakési zdokonalitelnosti; bez toho ne-

existovaly by spolenosti. Dosáhli této zdoko-

nalitelnosti jen proto, že si mohou pirozen
sdlovati své myšlenky. Toto sdlování dje se

pomocí slova, jež jest darem pírody, a písmem,

jež jest prostedkem umleckým. Poutati, ome-

zovati sdlování myšlenky, to brániti, aby lidé

nebyli lidmi a chtíti je udržeti na zvíecím

stupni. Jediní tyrani takto si poínají, protože

jsou to supi, chtjící ustihnouti kídla holubm,
aby je mohli po chuti sežrati.

Ponechte lidem svobodu míti myšlenky a sd-
lovati si je, pak svoboda zvítzí, pedsudky
zmizí a nikdy juž despotism znova nepovstane.

Bez této sociální svobody není dobré konstituce.

Nemá-li len spolenosti, jenž opravdu miluje
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svou zemi a jehož rozum je povýšen, práva íci

svým spoluobanm, že zrádce klame je svými

lžemi, že veejný lovk obírá je svými loupe-

žemi, nikdy nezemou pedsudky a zloády bu-

dou se stále znova roditi. Marn budeme míti

nkolik dobrých zákon; ti, kdož budou povo-

láni provádti je, pokazí jejich plody . . .

Vše je dovoleno, aby lid probuzen byl ze své

smutné lethargie, piveden k vdomí svých práv

a prodchnut odvahou je brániti; nikdo neml
by platiti za pobuovatele, kdo volá jen v zá-

jmech národa. Konen, a je lovk jakkoli

prudký, není nikdy spisovatelem paliským,

obrací-li se k obecenstvu hlasem tisku. Spiso-

vatel nemá než autoritu rozumu; chová-li se

nerozumn, jedná se s ním jako s hlupákem;

chová-li se výstedn, je blázen; má-li pravdu,

sklizí pochvalu; pesvduje-li, strhuje a jest

ospravedlnn.

Zmlknte tedy, vy, kdož chcete spoutati tisk,

protože se bojíte, že nkterý zlý spisovatel ob-

jeví, že jste zlodji nebo bankrotái; a vy zmizte,

ohavní pívrženci despotismu, kteí domníváte

se nestoudné, že lidu nelze vládnouti než, když

se klame. Zrodili jste se jen, abyste hnili a ži-

voili s tyrany a zbablými a nikoli, abyste se

radovali a žili s lidmi svobodnými a statenými.

(L'Ami du Peuple, 5. dubna 1790.)

Alarat

Katech ism prasat

Dejme tomu, že by prasata (myslím prasata

o tyech tlapách) nadaná sensibilitou a vyššími

logickými schopnostmi, dosáhla jisté kultury a

že by mohla po vyšetení a úvaze písemn vy-

jáditi pro naše pouení svou ideu o všemmíru,

o svých zájmech a o svých povinnostech zde

dole: Zda nezajímalo by to rozumné obecenstvo

snad neoekávanými hledisky a zda nemohlo by
to dodati pvabu unavující obchodní knize ?

Chápe se dnes, že teba míti souhlas všech stvo-

ení, chtjí-li se pro n dlat zákony s úplnou

znalostí vci. »Kterak chcete vládnouti njaké
vci, íkají mnozí lidé, aniž tážete se pedem
po její souhlasu ?« Jen tehdy, když jste poznali

juž její hlas — a ješt nco více, to jest, co

si teba mysliti o její hlase, co chce svým hla-

sem, a vc ješt dležitjší, co chce Píroda —
nebo Píroda konec konc jest jediná vc,
které máme dosíci! — Náhledy prasat jsou

z hrubá asi, jako následuje:

1. Vesmír jest, pokud mže jíti zdravá do-

mnnka, nesmírným praseím korytem, obsahu-

jícím pevné a tekuté a adu jiných rozdílných

a rzných substancí, obsahující však zvlášt vci,

jež jsou dosažitelné, a vci, jež jsou nedosaži-

telné, tyto pro vtšinu prasat v množstvích da-

leko vtších.

2. Mravním zlem jest nemožnost dosíci pra-

seích pomejí. Mravním dobrem možnost tchže
dosíci.

3. »Co jest to ráj ili stav nevinnosti?* Ráj,

nazývaný také stavem nevinnosti, zlatým vkem
a jinými pojmenováními, býval (dle prasat

chabého úsudku) bezmeznou možností dosíci po-

mejí, tím zpsobem, že v dokonalém uspokojení

svých pání praseí obrazotvornost nemohla pe-
konati skutenost: bajkou, chimérou, jak to dnes

vidí prasata uvdomlá.
4. > Definujte úplnou povinnost prasat. « To

poslání všeobecného prasectví a povinnost všech

prasat v každé dob umenšovati množství toho,

co je nedosažitelné a zvtšovati množství toho,

eho lze dosíci. Všechna znalost, všechna vyna-

lézavost a všechna snaha má smovati k to-

muto cíli jedinému; praseí vda, praseí zbož-

nost a praseí nadšení nemají jiné mety. To
celá povinnost prasat.

5. Praseí poesie má spoívati ve všeobecném
uznání výtenosti pomejí a mletého jemene,
jakož i štstí prasat, jejichž žlab jest v dobrém
poádku a která se do sytá najedla: Chrumf!

6. Prase zná poasí; má zdvihnouti nos do
výšky, aby vidlo, jaké poasí bude.

7. »Kdo stvoil prase ?« Neznámý; — možná
uzená.

8. »Máte v praseí zemi zákony a spravedl-

nost ?< Prasata, jež dovedou pozorovati, objevila,

že jest nebo že se kdysi mlo za to, že jest

nco, co se nazývá spravedlnost. Aspo je ne-

popíratelno, že v praseí povaze jest cit, zvaný

rozhoením, pomstychtivostí atd., jenž, když

nkteré prase ho v jiném vzbudí, projevuje se

zpsobem více mén destruktivním: Odtud nut-

nost zákon, úžasného potu zákon. Nebo
spor má za následek prolitou krev, zniené exi-

stence, strašlivé rozhazování hlavní zásobou po-

mejí a zkázu (doasnou) veliké ásti všeobecného

koryta: proto jest teba ctíti spravedlnost, aby
se pedešlo sporu.

9. »Co je to spravedlnost?* Vaše ást spo-

leného koryta a nic z ásti mé
10. »Jaká však jest má ást?* Ach, tady

práv spoívá veliká obtíž, kterou praseí vda,
a dlouho uvažovala, nemže naprosto nijak roz-

ešit. Má ást — chrumf! — má ást celkem
to vše, co dovedu si vzíti, aniž mne stihne ši-

benice nebo vzení. Tomáš Carlyle

(Latter day Pamphle.s)
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Ped spaním

Noc. Já a lampa a Tolstého román.
— Nkdo bude ukamenován.

Tak te se bavíme askesí.

Dobytek vepový, hovzí . . .

Každý den ti teme autory,

lijem krev pod temi prapory . . .

Knihy se píšou pec pro lidi,

nikdo se nestydí, nikdo se nestydí . . .

— Noc. Budem spát. Maliké resumé:

ti velcí autoi, kterým vše víme,
za prvé, za druhé, za tetí

z knih my se uíme íjeti,

summa summarum na konec —
nulla, nulla, molodec . . .

. . . Chci spát . . .

— A nkde mohla být pec malá pí,
kde leccos mohlo kvést — oh, Dubo, vi?

Zen dvacet kozák pece musí mít —
já jednu, Tebe, ml — a zaal jsem T bít.

Nu tedy šlas a jiná nepišla už víc —
jestáb trus oví žral, když neml holubic.

Oh, kozák te zpitoml, kozák si píská:

Zena je minus, žena je nízká . . .

A pece se brání kozáek-asketa,

se služkou z pízemí románek zaplétá . . .

— Víš, Dubo . . . Ribbing je osel . . . Nízké

Ne, to je chyba . .

Ta služka z pízemí ohniv líbá — — —

Fráa Šrámek

Nový život spisovatelský

To kavárna v Latinské tvrti. Má ti po-

schodí, z nichž jedno pod zemí, okna jako chrá-

mová, nízké stropy, mramorové stolky, kožené

židle a veerní život pod elektrickými lampami,

zatím co vzduch se sráží Nejeden sem pijde

pít a doba, jež v rodinách míjí jako usnulá eka,

má tu barvy dobrodružství a njaká nadje ji

povzbuzuje jako dívku: Neboj se, je tu tabák,

ženy a opojení A z dýmu doutník, z pohybu
sklenek, z úder kuleník, z dvrných slov,

z kik a radostí nevím jaká essence napluje

sál a sestupuje k elm jako veliká horizontální

ruka, jako dla boha, jež tlaí vás a utišuje.

Lze tu vidti studenty, muže i dívky. Jsou tu,

jež se smjí s nedbalostí zosteného srdce. Jedny

mají dítky nkde na strav, které život vrhl do
svta, protože každé gesto je zatíženo osudem.

A tato odná erven zdobí se ješt stále úsm-
vem a není smutku v ní, vzdor hoi dlouhých

dn: Tady je lovk veselý. Jsou tu, které by
byly milovaly trochu ohn v krbu s bitím a

pravidelnými myšlenkami, a monotonii prosted-

ních život, a štstí bez krisí, jež nalézáme,

když dvée jsou zaveny. Jsou tu, které jsou

sladké jako sbití psi, s nimiž miluje lovk
zcela prost, beze vzdechu a jež hladí plošinou

ruky. Spí v jejich loži, ony zachvjí se trochu,

lovk se probudí, aby na n popatil a jim

ekl: Ješt není as: spi jen, dívenko! Jsou tu,

které se podobají násilí žití, jež rozkládají muže,

pozorují ho svýma chladnýma oima a z celé

jeho vášn asimilují jen zlaté mince. Je tu lež

a lítosti, njaký ponížený úsmv, jenž ine se

v kout, smrtelné potutelnosti, vzpomínky, hry

v karty, výbuchy veselosti, úzkost vše poznati

a po niem netoužiti, a plá v hloubi srdcí,

vná rána nožem, již dívky nosí.

To kavárna Latinské tvrti. Lze tu vidti

studenty, picházející, když bije osm hodin. Stl
je vyhrazen. Tito se posadí, najdou opt pravi-

delnost koleje, snadné zažívání domácích synk
a dobrou hru v karty, jež má vtší cenu než

žíti a mysliti. Nkolik slov, njaké setkání, po-

hled, nic neruší pohyb rukou, jež tlukou, a píti

znamená jen o zvyk více. Moderní buržoasie

obkliuje se diplomy a chrání srdce svých dítek.

Ty však, ty pijdeš. Není ješt pozd. Ucho-
váváme si žízn pro všechny nápoje života. Ty
pijdeš. Každý vlee za sebou družinu lásek,

každý v sebe sama vhání ta šílenství. Pijdeš

jako dít ulicemi Nazývá se to » prostedím* a

eklo se ti: » Spisovatel kráí jako nesmrtelná

labu a pozoruje vci pohledem svých polouza-

vených oí.« eklo se ti ješt: »Pojme stu-

dovat prostedí, pineseme si z nho > poznámky «,

nebo »poznámky« dlají knihy. « Ale nikdo ti

neekl: » Žijme! Doba studií minula. Žijme! A bu-

deš-li žíti, dovedeš vzíti v sob živoucí maso,

téci jako krev ve svých knihách a dáti svtu,

co proudí tvým srdcem. < Ty pijdeš. Nejedná

z tch tady bude tvou ženou a tvou sestrou

a nejedná bude životem, jenž uchvacuje a ne-

jednoho veera bude váše, opojení a štstí.

To kavárna Latinské tvrti. Je dobe pro-

píjeli svj poslední peníz a mysliti si: Co mi

záleží na zítku a na moudrosti! Srdce opilých

lidí je veliké. Jsou veery, kdy budeš píti likéry

slámkou a kdy svt bude jako paštikové pe-

ivo. Jsou veery hokosti, kdy si lovk íká:

Je to zase dneska a je to zase peklo. Mnoho
píval probíhá zemí a jsou krásné, když taj!

snhy. Ty pijdeš. eklo se ti: Alkohol zabijí

lidi! A ty budeš píti, protože má vtší cenu

gesto krisí a že opatrnost podobá se staectví.

Ostatn má vtší cenu, že jsme se smáli, a má
vtší cenu, že jsme trpli. eklo se ti: To
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pedsí Svaté Anny a pedsí Svatého Ludvíka
A ty zase víš, že má vtší cenu míti syfilis než

zstati otrokem jako kupík.
A ty pijdeš. Dovedeš také vzíti svou hl a

jíti. Dovedeš probíhati svtem od hostince k ho-

stinci, nebo statený lovk nedá se pipoutati.

La chair est triste, hélas! etjai lu

touš les livres
Maso je smutné jen pro ty, kdož doma depí,

a knihy, tch my neteme. Budeš probíhati svt
za objevem. Ano, as minul, kdy sedlo se

trnáct hodin v pokoji. Jest Flaubert, obkliující

se svými myšlenkami a lezoucí jako v podzemí.

Celá jedna minulost koní, jež držela lidi mezi
tymi stnami a vybízela je psáti »Paní Bova-
ryovou«. Žízníme ješt po mnoha jiných vcech.
A od Dostojevskýho vracejícího se ze žaláe,

k Rimbaudovi, odcházejícímu do Afriky, z tch
všech, kdož mli strach jen, aby nebyli veli-

kými, to týž hlas, to žádost píti z pramen,
jíti hledat život tam, kde je strašlivý, do žalá,
do továren, do pustin, do kaváren, do bordel,
odhodit všechny plášt a vyjít na svt celý nahý
se silou a s vírou. A od této kavárny Latinské
tvrti ke stolku, na nmž budeš psáti, jest

místo ješt pro jiné vci. Ze sebe sama máš
erpati. A jest blízka doba, kdy se ekne: Stará

škola benediktin jest mrtva. Jsou dva druhy
spisovatel, dobí a špatní, ti, kteí vše uinili

a vše vidli, a ti, kteí nic nevidli a nic ne-

uinili.

Charles Louis Pliilippe
VEimitage

Furor vlastenecké blbosti

V minulém ísle prorokoval náš list v lánku
psaném ped píjezdem Rodina velmi dobe, co
eká svtového genia mezi dotravým hmyzem
oficielní eské spolenosti. Dokonce i p. Bez-
novský mluvil prý na bankete, abychom jen
nebyli usvdeni ze zlolajnosti. Oficielní naše
vlastenecká buržoasie má totiž juž daleko široko

povst staré nevstky až na vyzáblý pupek de-
koletované, která ped každým kalou nekalou
povstí vyšoeným cizincem se naparuje a veští.

Mlo tedy býti pi této více než kdy jindy

slavné píležitosti potvrzeno, že povst nelže, a

ubohý mistr Rodin pesvdil se o tom tak d-
kladn, že jist bude pamatovati dlouho na tu

apotheosu eské blbosti, sprostou a nevkusnou
až do tch pohlednic, jež bylo Rodinovi pode-
pisovati husám a kachnám mšáckého demi-
mondu.

Ze všech tch ohavností zbyla na konec aféra

ohromné dležitosti: »Manes« byl usvden i
neusvden, že posílal Nmcm, dokonce i praž-

ským, nmecké pozvánky k Rodinov výstav!
Dobrovolní i nedobrovolní vlastenetí hasii vy-
jeli s náramným poplachem hasit — meziná-

rodnost. Nastal hrzný okamžik. A poctivé eské
srdce mocn bilo hnvem nad opovážlivostí vý-

tvarnické mládeže, zárove však stejn mocn
bilo radostí a hrdostí nad tím, že našlo tolik

obhájc své cti.

Zanechám však nemístného humoru tam, kde

cítím jen ošklivost nebo soustrast. Bohužel, že

v poplachu ztratil hlavu i » Mánes «. Aspo zby-

tené omluvy p. Suchardovy v novinách, jimž

beztak žádný teštící šovén náš nevil, mly
býti nahrazeny odpovdí mužnjší, stateným,

rozhodným kopancem do toho houfu voucích

vlasteneckých kreténk. Není to pece poprvé,

co » Mánes « musí bojovati s vlasteneckými tlu-

huby o svá dstojnjší pojetí vcí, a je tedy

teba, aby jednou pro vždy a bez bázn pro-

hlásil, že stojí svým cítním a svými aspiracemi

na stanovisku tch, kdož byli vlasteneckými

dráby stigmatisováni jako internacionální a vlasti-

zrádci . . .

Poslední výkik v této vci vyrazily ze svého,

zármutkem stísnného hrdla » Radikální Listy «,

a neodepeme si citovat tuto lokálku (ze dne

7. ervna) celou, jako dokument, jako kabinetní

kousek . . . viz nadpis tohoto lánku!

Lokálka zní:

» Mezi národnosti. Aféra nmeckých pozvánek

Mánesa k Rodinov výstav je pedevším dka-
zem, že jsme správn vypoetli nebezpeí kosmo-

politismu, svtoobanství, které se u nás skrý-

valo pod rouškou odporu proti šovinismu. A hle,

dnes vidíme, že to nebezpeí je stejn velké

jako díve, že nebylo mu eleno ani zdaleka

dostatenými prostedky, že práce naše není

ješt skonena. Trapná aféra, která nám tolik

zkalila radost z Rodinovy výstavy, má svoje ši-

roké pozadí. Nemáme ani odpuštní ani milo-

srdenství pro nepedloženost našich sympatických

umlc — ale hlavním vinníkem je naše veej-

nost národní. Dokud se bude trpti » stízlivé

«

nazírání na národnostní otázky, dokud se bude

smti beztrestn mluviti o mezinárodnosti, do-

kud spoleenský a veejný boykot nestihne každé

provinní ve vcech národnosti, dokud se ne-

stane veejný život školou vášnivého naciona-

lismu, které neujde nikdo a která zasáhne i ate-

liery umlc, i zábavy » lepší « spolenosti (Zeye-

rovy slavnosti), dokud národnostní cítní nebude

mít význam a výši národního majestátu — mže
se nám státi každý druhý den znovu, že budeme
nuceni sklopit k zemi tváe, zkrvavené studem

a hanbou, jako se to stalo v záležitosti nme-
ckých pozvánek k výstav Rodinov. Serp.«

lovk, jenž by se nevyznal v našich parta-

jích, divil by se, že po takovém projevu nebo-

jíme se my nevlastenci o svou hlavu, a že snad

dokonce jsme naklonni uiniti jistý posunk
symbolisující dokonalý výsmch. My však víme,

pro je nám do smíchu. Taková, hle, je scéna:

Stará panna echie chová si stádo psík.
Jedni jsou juž píliš obtloustlí a vypasení a proto



78

štkají zídka kdy a velmi málo. Druzí jsou

ješt hladoví, mají ješt radikální vervu a apetit.

Ti sedávají ve všech oknech a štkají velmi

zuiv, jakmile nechodí lidé ulicí po jejich chuti.

Nejsou nebezpeni. Kdyby seskoili s okna, po-

lámou si hnáteky. Chcete-li si však zažertovati,

postavte se pod okno a pošuchujte pejska holí.

Jak je komický, vite. Ve skutenosti však jen

dosti sytý není ješt. Stará panna je neduživá

a hoví si. Nemže se píliš starati o všechny

své psíky. Tedy až ti vypasení konservativní

vyhynou, dostanou se k celému žlabu i ti ra-

dikální. Tak to chodí ,ve vlasteneckém psinci

staré panny Cechie.

Chcete se baviti ? Pošuchujte psíka. Až vás

to omrzí, uhote ho holí pes hlavu A pojde.

Nebude ho škoda. Je to zcela zbytený tvor,

jenž nkdy zbyten ruší pasáž.

Víte tedy, odkud plyne furor vlastenecké bl-

bosti a kterak pomine, budeme-li chtíti. Jen ne-

utíkati ped štkotem! Jen se neschovávati ped
hladovým psíkem na okn! Ale dobe míit
práv na hlavu a docela nekesansky uhodit.

»Manese«, slyšíš?

Apostata

Anarchism v literatue

Prbhem tisíce a sedmi let, jež byly svdky
pádu umírající civilisace ímské spolu s jejími

ideály dovezenými z ecka, pod tlakem rudého

proudu prudkého barbarství, jež vedlo k pijí-

mání myšlénky Triumfu nad Smrtí, odmítalo

hellenské rozkoše života a pohrdalo divokou ži-

vitelkou (Pírodou), šlo Evropou a Amerikou
jediné heslo oživující Umní a Literaturu: —
kesanství. Není mým úkolem zkoumati zde,

jak blízko nebo vzdálen rozvinul se kesanský
ideál u porovnání s uením Nazarénského. S hory

Olivetské došlo k nám nkolik mdlých ech,

avšak pekroucených, temných, skoro udušených,

nkolik neuritých visí Kíže, nkolik matných

pojetí skvlé slávy, odíkání se inspirovalo sny

šíícího se barbarství a vytvoilo všechna jeho

díla, v kameni nebo v hlín, na plátn nebo

pergamene.

Obrátíme li se s kterékoli strany, nalézáme

všeobecnou stálost kast, neodstranitelnou pev-

nost ád spoívajících na ádech, nespornou

podízenost individua, jež ídila veškeré úsilí

ducha. Na vše padal stín asketismu; nikde ni

paprsku sluneního, který by ozáil jistotu vlast-

ního já, neporušeného jako jemný matný svit

procházející vodní clonou. Theologický pessi-

mism, jenž apeloval na bojujícího lovka jako

na výtvor svého povrivého ducha — snad,

kdo ví, jméno nebes nebylo než zámnou za

jméno Walhally — dopadl tžce na lovka,
jenž snil, jenž musil ploditi bez vn života dle

stejného vzoru, jenž blahoeil nebo zloeil ne

tomu, co vidl vlastníma oima, ale pouze tomu,

co vný konec pedpisoval.

Konen barbarství, dostoupivši nejvyššího

stupn své rafinovanosti a hniloby, se civiliso-

valo. Ješt dává na jevo (a provádí) opovrho-

vání smrtí, ponvadž jsou tu jiní, kteí jdou na

smrt! Ješt hlásá podrobení se vli boží, pon-
vadž jiní se sklánjí ped jeho! Ješt hlásá krá-

lovství kíže, protože jiným jest jej nésti! Když
ím byl na vrcholu své marnivosti a svého

opojení krví — ml údy zavinuty v zlatoskvoucí

látky, prosáklé zloinem, hrdou hlavu kynoucí

jako hlava Jupiterova a nohy váznoucí v mazla-

vém bahn — ješt existovalo Císaství a Repu-
bliky tch, jejichž pedkové byli již porazili

ím.
A nyní, za tchto posledních tí set let, sniví

lidé byli úastníky pádu kesanského ideálu.

Všichni, každý dle svého zápalu a temperamentu,

hlásali svou myšlénku, jedni uvažujíce, druzí

smjíce se, jiní pronášejíce dlouhé ei Logi-

kové, satirikové, podncovatelé, všichni rznými
zpsoby došli k poznání, že lidstvo potebuje

nového mravního ideálu. Vdom nebo nev-
dom, v ln církve nebo mimo ni chovali

v sob » ducha vznášejícího se nad vodami, « a

konen stvoení bylo hotovo, a sen udeil

znova v struny srdce svta a poal píse sil-

njší než jaká byla kdy od praotc zpívána.

Pozor: tento zpv musí býti silnjší, obsáhlejší,

hlubší, nebo nesmí býti. Musí zpívati všechno

to, co bylo již zpíváno, a více ješt. Není jeho

posláním popírati minulost, ale upevniti ji a

pokud možno objasniti; a tak dnes a tak zítra.

A tento ideál, který má takovou moc zrychliti

žilobití celého svta, toto jediné slovo schopné

oživiti »mrtvé duše«, oekávající své morální

vzkíšení, toto jediné slovo, které dovede vzpru-

žiti snílka, básníka, sochae, malíe, hudebníka,

umlce dlátem i pérem a pomáhá jim realisovati

jejich sny, toto slovo je Anarchism. Anarchis-

mem rozumí se plnost bytí, návrat k eckému
vyzaování života, ecké lásce ku kráse bez

ecké lhostejnosti všedního lovka; rozumí se

jím kesanský zápal a kesanský komunism

bez fanatismu, smutku a tyrannie kesan. Toto

se rozumí Anarchismem, ponvadž on chce vy-

sloviti dokonalou svobodu, hmotnou i duševní

svobodu.

Lesk eckého idealismu chyboval, ponvadž
pes svou lásku k životu a nekonenou pestrost

krásy a vší slávu svého svobodného intellektu

nedovedl pojmouti svobodu hmotnou: heiloti

byli vni jako Bohové. Proto Bohové pominuli,

a jejich vnost nebyla než prudkým vanem

asu.

Kesanský ideál chybil, ježto ku svému vzne-

šenému komunismu, ku svému uení o úplné

rovnosti pipojil tyrannii duchovní, která snažila

se ídit myšlení veškerého lidstva, vtiskujíc

všem lidem znak poddanosti, vrhajíc na vše
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husté stíny > života živého za úelem smrti,

«

a plodíc zárodky všech ostatních tyrannií.

Po nich pijde Anarchism, ponvadž jeho po-

selství Svobody pozdvihne boui sociální revo-

luce, pedevším u obyejného luvka, hmotného
otroka, kterému dá poznati, že i on má neod-

vislou vli a odtud volnost rozvíjeti své schop-

nosti, a že ani filosofie, ani iny ani vzdlanost

nezjednají úcty a odmny jeho cen, pokud on

si nepedloží, že jest svoboden ve svém díle,

moha si voliti práci, jaká jest pro nho nej-

vhodnjší a která se mu nejvíce líbí, a súastn
se všeho, co lidé rádi konají, protože on, otrok

všech vk, jest úhelným kamenem sociální bu-

dovy, jejíž struktura nemže pevn a bezpen
držeti ani vytrvati bez nho. A zárove jemu,

pochybujícímu nad sebou, praví Anarchism: —
» Neboj se již ani toho, co je v tob, ani toho,

co je mimo tebe. Zkoumej úpln a svobodn
sebe sama; vyslechni všechny hlasy, které vy-

cházejí z propasti, kde ti kázaly se kriti. U
se od sebe sama, jaké jsou všechny tyto vci.

Všechno to, o em ti mluvily a co se zdá do-

brým, je práv špatným: jejich dobrota je vzo-

rem niemnosti. U se sám od sebe, abys do-

vedl nalézti pravou míru zdrženlivosti. Oce
sám na sob výhody egoismu a nezištnosti a

snaž se udržeti rovnováhu mezi obma: oddáš-li

se prvému, iníš otroky jiné; nakloníš-li se dru-

hému, sám nad sebe dosazuješ tyranny; a nikdo

nemže býti tob v této vci soudcem, nežli ty

sám, protože, jestliže se mýliš, mžeš to po-

stehnouti práv z toho omylu, kdežto jestliže

se mýlí jiný, hanba patí jemu, a jestliže ti radí

dobe, je zásluha také jeho, a ty nejsi niím.

Bu sám sebou; a projevováním svého já

hle kontrolovati sebe sama. Moudrost vk zá-

leží v utvrzování positivismu minulosti a popí-

rání každé negace: to jest, vše, o usilovala

individua pro sebe sama, je dobré, avšak každé

popírání svobody bližního je špatné.

«

Sybaritovi praví: »U se sám od sebe míti

úast na tžké práci; získáš tím.« Muži pluhu:

» Pemýšlej sám o sob a vyhledávej horliv as
k tomu. Rozdlení práce, kterou jeden vyko-

nává mozkem, druhý rukou, je zlo. Pry s ním.«

Toto jest ethické uení Anarchismu, k nmuž
nás pivedlo tístoleté kvašení intellektualní. Kdo
bude sledovati smr literatury tchto tí set let,

nalezne tu a tam nesetné stopy ukazující mo-
rální a intellektualní revoluci. Sám protestan-

tism, hlásaje svrchovanost individueln'ho sv-
domí, zapálil dlouhý myšlenkový doutnák, který

nevyhnuteln zpsobil explosi všech forem auto-

rity. Velicí politití spisovatelé XVIII. století,

hlásající právo sebevlády, posunuli áru pokroku
o krok dále. Amerika má svého Jeffersona, jenž

praví

:

» Spolenost existuje pod temi formami: 1.

Bez vlády, jako mezi Indiány; 2. Pod vládou,

na kterou má každý spravedlivý vliv; 3. Pod
vládami násilnými. Dle mého mínní problém,

není-li první zpsob nejlepš, není ješt dosti

objasnn.

«

Amerika a Anglie mají dohromady svého

Paine-a, který mírnji tvrdí:

» Vlády jsou, pi nejlepším, nutné zlo.<

A Anglie má také svého Godwina, který, a-
koli ješt mírnjší povahou a následkem toho

mén úinný za boulivých dob, v nichž žil,

byl nicmén hlubším radikálem nežli kdokoliv

jiný, pedpovídaje pizpsobení se tohoto poli-

tického ideálu na pomry hospodáské zcela dle

pojímání moderního Anarchismu:

»Moji sousedé, « praví, >mají práv takové

právo uiniti konec mému životu jedem nebo

dýkou, jako odepíti mi té penžní pomoci, bez

které bych musil zahynouti hlady.

«

A nepestává na tomto: vnáší logiku indivi-

duální svrchovanosti v nejpednjší sociální in-

stituce a prohlašuje, že pohlavní pomr je vcí
týkající se výhradn individuelního styku. Praví

takto:

» Instituce manželství jest podvodné zízení . .

Manželství jest zákon a nejhorší mezi zákony.

Manželství jest záležitost vlastnická, a nejhorší

mezi vlastnictvími. Dokud dvma bytostem bude

bránno existující institucí íditi se popudy své

náklonnosti, bude mocn bujeti pedsudek . . .

Zrušení manželství nezpsobí žádného zla. My
sami jsme naklonni považovati to za pedzvst
brutálního chtíe a úpadku; ale ve skutenosti

jest tomu zde tak jako v jiných pípadech, že

totiž soudobé zákony, které mají omezovati naše

neesti, jenom je podncují a rozmnožují.*

Tžký, soudní sloh jeho díla > Politická Spra-

vedlnost* zavinil, že nedošlo tak veliké popula-

rity jako > Právo lovka' , ale vliv jeho autora

psobil bohat na obrazotvornost Shellye a té

skupiny mladých literát, která se družila kolem

Godwina, ctíc jej jako svého uitele.

(Dokonení.) Voltairiua de Cleyre

Propaganda

i.

Ruské hnutí revoluní, jako jsem uvedl na

konci svého úvodu, bylo výsledkem psobení
píklad a ideí vzniklých v západní Evrop na

mysli ruské mládeže, která pro zvláštní pomry
své zem byla náchylná pijímati je s nejvtší

ochotou.

Nyní náleží mi vypátrati jednotliv pravé

vlivy, které determinovaly tento výsledek, a je-

jich vzájemné cesty, jako se iní u veliké eky,

jejíž pramen a ústí známe nevdouce nieho ani
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o jejím toku ani o jejích pítocích, které ji

uinily tak mohutnou.

Vliv Evropy lze nalézti velmi snadno, ježto

jeho cesty jsou dosti jednoduché a elementární.

Myšlenkové spojení mezi • Ruskem a Evropou
nebylo nikdy perušeno pes všechna pedbžná
opatení censury. Zakázané knihy, jako díla

Proudhonova, Fourierova, Owenova a jiných

starých socialist, dostávaly se vždy na Rus
tajn i za asiatsky ukrutného a podezívavého

despotismu Mikuláše I.

Ale jak pro nesnadné opatení si tchto vzác-

ných knížek, tak pro jazyk, který je inil ne-

pístupnými obci tená, nemohly míti pímo
rozhodného vlivu. Proto byl tu celý voj nejdu-

chaplnjších spisovatel, kteí nadchnuti idejemi

socialismu dovedli uiniti jej všeobecn pístup-

ným. — V ele jich stojí nejvtší intellekty,

jimiž se mže Rusko chlubiti: Cernyševskij, hlu-

boký myslitel, ekonomista ohromné uenosti,

romanopisec, velmi bitký polemik, který skonil

své vznešené poslání muenictvím, jež stále

trvá; Dobroljubov, geniální kritik, zemelý v dva-

ceti šesti letech, když byl otásl celým Ruskem
svými nesmrtelnými spisy; Michajlov, professor

a publicista, odsouzený k nuceným pracím pro

svou pednášku ke studentm — a tolik a tolik

jiných. — Hercen a Ogarev, redaktoi prvního

svobodného asopisu psaného jazykem ruským
— londýnského Kolokolu — pinášeli z ciziny

svj cenný píspvek k tomu hnutí. — Tito

byli pravými apoštoly nové vdy, kteí pipra-

vili pdu modernímu hnutí vychovavše celou

generaci roku 1870 v idejích socialismu.

S paížskou kommunou, která mla tak stra-

šlivý ohlas po celém svt, ruský socialismus

vstoupil ve svou válenou fási, a z kabinet a

spolk pokroil do dílen a vesnic.

Mnoho bylo píin, které pohnuly ruskou

mládež, aby tak horliv pijala ideu revoluního

socialismu, kterou prohlásila Kommuna. Zde ne-

budu moci initi jiného, než uvésti je. — Po
nešastné válce krimské, která tak jasn uká-

zala hnilobu celé sociální budovy ruské, bylo

nutno bráti se co nejrychleji ku svému ozdra-

vní. — Ale dílo obrození zem, vedené rukou

císae autokrata, který chtl zachovati vše: i svá

svatosvatá » práva «, která mla být nejdíve

zrušena, i výsady tídy šlechty, aby se mohl

o ni opírati, protože se bál revoluce, — dílo

to nemohlo skoniti než ním mrzáckým, po-

kryteckým, odporným — nestvrou. Nebudeme
je kritisovati, tím spíše, že toho nemáme po-

tebí, protože nyní všechny asopisy i s Úed-
ními Novinami opakují v rzných tóninách

to, co zpsobilo socialistm tolik potup: totiž,

že všechny reformy Alexandra II. osvdily se

býti velmi nedostatenými, a že to oslavované

osvobození otrok neuinilo nic jiného než zhor-

šilo jejich postavení, ponvadž jest nadmíru
tžké pravidlo výkupu, urené ástkám pdy,
jež jim byly udleny.

Velmi zubožený a denn se horšící stav se-

dlák, totiž devíti desetin všeho obyvatelstva,

nemohl nepohnouti k vážnému pemýšlení všechny

ty, kterým byla drahou budoucnost vlasti. Bylo

teba hledati lék a snadno lze pedvídati, že

mysli byly by se vzpíraly prostedky legálními

a mírnými, kdyby osvobodiv mužíky z otroctví

jejich pán císa Alexandr II. byl osvobodil

Rusko z otroctví sebe samého, dav mu jakou-

koliv ústavu, která by je uinila paní svých

osud, nebo mu nechal nadji, že se tak nkdy
stane. — Ale to bylo práv, eho nechtl žád-

ným zpsobem uiniti. Ježto autokracie zstala

v celé své moci, nemohlo se doufati než v dobrou

vli carovu. A této nadje prbhem let stále

ubývalo. Alexandrii, reformátor nevydržel zkoušku

než nkolik málo let.

Povstání Polsky, utlumené ukrutností, již

všichni znají, bylo znamením reakce, která každý

den více zuila. Nebylo lze doufati v prostedky

legalné a mírné: bylo teba poddati se všem
tm svízelm, nebo hledati jiné cesty ku spáse

vlasti. Všichni, kteí mli srdce v prsou, pi-

drželi se pirozen posledního.

Proto velmi rychle, zatím co reakce zuila,

stávalo se zejmjším revoluní vení, a povstá-

valy tajné spolky ve všech hlavních mstech.
Rána z revolveru Karakosovova, která byla toho

dsledkem, byla strašnou výstrahou pro cara

Alexandra II Ale on nechtl rozumti; ješt po

roce 66 vztek reakce se zdvojnásobil. V málo

msících bylo zmaeno vše, co uchoval stín li-

beralismu z prvních let vlády. Byl^toJ pravý

umrlí tanec, pravý^terror.

Stephak

f5!(Pokraování)]

Majitel, vydavatel a redaktor Stanislav K. Neumann. — Dlnická knihtiskárna v Praze.
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Praeludium

Zapome boha, matku, zem,

poj se mnou, kde nám slunce vzchází.

Prohnan jistým etzem
t spjali kramái a vrazi

mládí a štstí. Pevná bu.
Zapome všecko, ím jsi žila

a polož hlavu na mou hru,
tam bouí odvaha i síla.

Dost trpli jsme v žití tom,

že smíme s bohem útovati.

Pohádka spásy, kleteb hrom,

mší toužný žár, jenž nenavrátí

zoufalým klidu — vše je pry.
Jen štdré slunce v poli svítí.

— O milovaná, zde je rý,
osudu pole budem rýti.

Karel Toman

Anarchism V literatue

(2.)

I zásada bezvládí byla hájena od jednoho,
který psobil v oficielních kruzích, a jehož
jméno bylo stídav citováno od konzervativc
a radikál, brzy s úctou, brzy s nenávistí. Ve
svém essayi „O vlád" Edmund Burke, veliká

politická fanglicka, pibližuje se sám s rostou-
cím hnutím k anarchismu, když prohlašuje:
„Mluví se o zneužívání vlády ; ona sama však
jest zneužitím." Tato aforistická vta pjde dále
záslužn historií, jako se asto stává s výroky
velikých muž, zbavenými píslušných výklad.
Lidé již zapomnli tázati se, kdy a pro to

ekl ; slova ta zstávají a budou pokraovati
v živém poselství dlouho ješt potom, když již

tisíce výmluvných brožur, jež získaly od nho
epitheton „znamení k obdu dané domácím
zvoncem", budou uloženy v musejním smetí.

V pozdjší dob dodal anarchistm jeden
z jejich nejastjších citát essayista, jehož
brillantní styl a schopnost probrati všestrann
njakou otázku spojily jej s Burkem jakýmsi
duchovním píbuzenstvím. Ve své úvaze o „Johnu
Miltonovi" Macaulay praví: „Jediným lékem
pro zla nov získané svobody jest — více

svobody". Ze pes to byl velice konservativn

naladn, že sedl v parlament a bral úast na

zákonodárství, dokazuje prost, že ml svá pouta

a že nemohl jíti dále než jeho vlastní logika

;

jiných dvod nemohl míti. Anarchisté pijímají

toto základní prohlášení a jdou do jeho dsledk.
Ale životní myšlénka razila si cestu nejen

v Anglii kde zajisté pirozený flegmatism, a-
koliv nezvykle otesený událostmi konce mi-

nulého století, psobil vedle ní mraziv, nýbrž

prošla Evropou. Ve Francii maluje Rabelais

idyllu opatství Thelemského, spolenost osob,

jež jala se provádti mezi sebou prakticky

úplnou svobodu individuelni.

Rousseau, jakkoli jest chybnou basis jeho

„Smlouvy Sociální", ví, že lidstvo jest od pí-

rody dobré a schopné jeviti se takým, pokud

není obmezováno. Dále ve svých „Coníessích"

vystupuje jako nejslavnjší pedbojovník nov
vznikajícího smru v literatue — totiž snahy

o svobodné zpodobení celého lovka — nejen

v jeho divadelní úloze, nýbrž i v jeho intimit,

nejenom v jeho slušných, istých a jemných
morálních vlastnostech, ale i v jeho špatnosti,

podlosti a hlouposti, ponvadž také tyto jsou

nepopiratelnými initely v život mravním, a

nelze dosíci njakého rozešení krom falešného,

jestliže se zatajují nebo nechávají hráti ne-

pravou roli. Tato pravda, uznaná za našich dob

v Americe dvma mohutnými spisovateli velmi

rzných tíd, piblížila se všemi rznými ce-

stami ke krajin duše. „Mám v sob schopnost

ke každému zloinu", praví Emerson, transcen-

dentalista. A Whitman, statený hlasatel krve,

a sval, evangelia svatosti tla, jde sám mezi

opíjející se noní tuláky a hýivé tvory jakoby
mezi anachorety a kesanské duše, ponvadž
plnost bytosti má býti osvdována. V tako-

vémto osvdování musíme hledati genesi „Con-

fessí".

Nejen Smlouva Sociální jest vystavena kri-

tice proto, že uvažuje na základ falešných

pedpoklad; všichni staí svrchu jmenovaní

spisovatelé politití chybili stejn, ježto všichni

trpí podobnou nedostateností fakt. ásten
jest to výsledkem myšlenkového zvyku udržo-

vaného Církvi po šestnáct století, kterýmžto

zvykem bylo pijímati vírou bžné generaliso

vání a zahrnovati v n všechna v budoucnosti

objevená fakta, ásten též tím, že v povaze

každého idealismu jest pouštti se teba nev
domky ve vavu myšlenkového boje a pone-

chávati asu opravení a vytíbení detail. Po-
átení kroky, tuším, nebudou nikdy prosty

chyb, pokud ti, kteí nemají dosti obrazotvor-

nosti, aby mobli chápati polohotové útvary,

budou je pes to pozdji pijímati a stavti na

pevné základy.

To bylo úkolem moderního historika, který

prav jako politický spisovatel vdom nebo

nevdom podléhá vlivu anarchistického ideálu

a nabízí mu svých služeb. Rozumí se samo
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sebou, že když mluvime o historii, nemáme na

mysli to osekané klestí obsažené ve školních

knihách, (které vbec se podobají skladišti

chronologických dat, epaulett, špatných obraz
a hloupých bajek a jsou pekvapujícím do-

kladem zhoubného vlivu státní správy na vý-

chovu), ale historii, jejímž úelem jest nalézti

vždycky skutený smr vývoje lidské spole-

nosti. Mezi podobným úsilím kusým, ale skv-
lým fragmentem velikého projektu je Buckle-

ova „Historie civilisace", — dílo, ve kterém
autor odvrhuje starou methodu djepiseckou, totiž

zaznamenávání krátkých intrik, výkony mocných
jednotlivc jako vc osobního zájmu a vojenské

parádní komedie, a zkoumá skutený život a

pomry národa, sleduje jeho veliká povstání a

pátrá, v em záleží jeho pokrok. Gervinus

v Nmecku, který ped nkolika málo léty

zpsobil si trestní stíhání pro velezrádu, užil

podobné methody a prohlašuje, že pokrok záleží

v ustaviném klesání centralisované moci a

v rozvoji místní autonomie a volné federace.

Ponvadž, jak se posud ukázalo, spisy tako-

vého druha jsou nemožné, povstala nová škola

literární, rovnž plod ducha volného bádání, jež

dopluje dílo práv zmínného historika a za-

hrnuje rozsáhlé pole studia o pomrech a psy-

chologii pedhistorickóho lovka; typickými

v tomto oboru jsou díla Sira Johna Lubbocka.

Z nich, akoliv pedmt jest dosud temný, po-

znáváme pravý pvod každé autority a initele,

kteí ji iní zastaralou ; dále odhaluje se zvláštní

okruh vývoje, totiž že lovk, vycházeje se sta-

noviska neautoritativního nevdomky pijatého,

rzným projevováním své innosti pechází se

stadia vyznávání více autorit k vyznávání je-

diné a konen zase k popírání jí, tentokráte

však vdom a rozumov odvodnn.
Korunovat dílo historikovo a pedhistorikovo

pichází práce sociologova. Herbert Spencer

s nekonenou trplivostí v podrobnostech a po-

divuhodnou schopností roztiovací a generali-

saní pijímá to, co vykonali jiní a dedukuje

veliký zákon rovné svobody: „lovk má míti

volnost, initi cokoli chce, pokud to neruší

stejnou svobodu, kteréhokoliv jiného lovka".
První vydání jeho „Sociální statiky " je logické,

a neohrožené vytknutí velikých základních

svobod, které žádají anarchisté.

Od ponkud namáhavého studia tchto autor
je píjemno obrátiti se k tm pedním spiso-

vatelm, kteí stojí mezi nimi a istými básníky

a jejichž spisy obírají se událostmi životními,

pokud se vztahují k náklonnostem a snahám
lidstva; za representanty jejich zvolili jsme

Emersona, Thoreaua a Edvarda Carpentera.

Nyní skuten pestáváme odvodovati minulý

vývoj svobody a poínáme ji zkoumati ; snažíme

se vystihnouti, co má znamenati. Nikdo, kdo

je obeznámen s Emersonovými myšlénkami, ne-

mže neuznati jeho anarchistického ducha

;

s jasných výší svého bohatství dívá se Já na

své možnosti, nelekajíc se nieho vnjšího. A
ten, kdo dlel v myšlenkách ve Waldenu, okou-

zlen istým životem, jejž nežil, ale pál si, aby

se vzdal nicotných rozkoší, jež zotroují jej

i ty , kteí pro nho pracují, pocítil, že pohbená
duše, zahalená hlukem a vavou honby za bla-

hobytem jako mumie rouchy, musí odpovdti
tichým, slabým hlasem, zvstujícím Vzkíšení,

zde, v klidu, osamlosti, prostot svobodného

života.

Podobná nota zaznívá v Carpenterov „Ci-

vilisaci, jejích píinách a prostedcích", díle,

které jest s to, ukázati „civilisatora" ve zcela

jiném svtle, nežli se na obyejn pohlíží.

A znovu totéž chvní prochází „Mstem hroz-

ných nocí", mistrovským dílem neznámého

genia, jenž byl stejný easayista, jako básník,

píliš povznesený a vzácný, než aby upoutal

sluch ohlušený veejností, ale milovaný ode

všech, kteí vyhledávají delikátní vn duše,

jistého Thomsona, známého v literatue pod
šifrou „B. V." Podobn neznámý a stejn sym-

patický jest „Anglický sedlák" od Richarda

Heatha, sbírka pros vonnících nadbytkem lásky,

peplnných protivnými charaktery výborn vy-

stiženými, malovaných jemn a pece tak siln,

že nikdo nemže neuznati, že autor jich usiluje

o svobodu expresse pro veškerého lidského

ducha i každou zvláštní jednotku jeho.

Nco z Emersonova úsilí o zdokonalení

individua spojeno s vášnivou sympatií Heathovou

slilo se v pozoruhodné dílo, nazvané „Historie

mého srdce", jež jest píliš dobré, než aby si

získalo populárního úspchu. Nikdy nebylo slý-

cháno smlejších slov nad tato : „Peji si, abych

nalezl Nejvyšší Duši — vtší než božství, lepší

než Bh". Na závrených stránkách desáté

kapitoly této podivuhodné knížky jsou tyto

ádkyj
„Že nkterá lidská bytost smí se odvážiti,

dáti bližnímu svému epitheton „Chudák", jest

pro mne nejvtším, nejpodlejším, nejneodpusti-

telnjším zloinem, jaký mže býti spáchán.

Každá bytost lidská pouhým zrozením má rodné

právo na tuto zemi a její produkty, jestliže se

jí jich nedostává, dje se jí kivda. A nikoliv

„chudáci" — oh, nevýslovn niemné slovo

!

— ale zámožní jsou zloinci. Nezáleží ani dost

málo na tom, je-li chudý nedbalý, opíjí-li se,

i je-li jinak špatný. Pokrm a nápoj, písteší

a šat jsou nezcizitelná práva každého dí-

tte, které pijde na svt. Pakli mu jich svt
sám neopatuje — ne jako dobrovolný dar, ale

jako právo, jako domácí syn pisedá k snídaní

— pak jest ten svt bláznivý. Ale svt není

bláznivý, jenom hloupý."

S touhou po široké spravedlnosti vniká

anarchistický ideál, idea vtší Boha, k tm,
kteí žili ve starých fásích náboženských a so-

ciálních vyznání a shledali je nedostatenými.
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„Více života a plnjší život chceme," dí Shelley.

On byl Prométheem hnutí, divokým zpvákem,
který letí do srdce za boue a noci, zpívaje

nevýslovn líbeznou píse volného muže a ženy.

Ubohý Shelley ! Šastný Shelley ! Nebylo mu
dáno poznati triumfy jeho genia; zemel když

jeho jasná záe stoupala nejvýše V tomto jasu

usmál se na svt ; kdyby byl žil, byl by zemel
za živa, jako Swinburne a Tennyson, kteí

v posledních letech ztratili svou mladistvou sílu

a ochromeni zpívali hymny královské se zm-
nnými hlasy a strhanými loutnami. V tom
práv záleží sláva živoucího ideálu, že vše se

dje v souzvuku s životem. To shledáváme

u Heineho, který se svrchovaným opovržením

píše : „Zákon má dlouhé paže, knží a pastoi

mají dlouhé ei a národ má dlouhé uši", u Ne-

krasova, který proklíná železnice stavné lidmi,

u Huga, který líí boj jednotlivce „s Pírodou,

se Zákony a se Spoleností" a u Lowella, jenž

volá : „Zákon jest svatý ; než, co je zákon ? Ci

snad není nic vznešenjšího nad to záplatování,

provádné prodejným, jídlu a vínu holdujícím

Parlamentem ? Nic vyššího nad výborné zákony

o tkaní bavlny provádném domácími lidmi

k domácí poteb ? Zákon jest svatý : ale ni-

koliv váš zákon, vy, kteí vyžadujete pro nho
úctu pouze od jiných, kdežto sami jej rozbíjíte

v život i v duši." A dále : „Víra proti neve
celého svta, duše proti tlu celého pokolení

lidského."

Ani spisovatelé dramatití nezstávají za

lyriky. Hluboce realistické drama Ibsenovo,

nezaložené na obyejných pravidlech konvencio-

nelní intriky, ale inspirované tžkými problémy
lidového života, pedkládá nám nejvyšší povin-

nost pravdy vyvstalé v našem svdomí, s opo-

vržením k obyejm a zákonm ; tak je tomu
u Nory, která se vzdává všech pojm rodinné

povinnosti, aby nalezla „sama sebe" ; tak je

tomu též u dra. Stockmana, který zachovává si

poctivost své duše proti autorit a davu ; tak

tomu mlo býti i u p. Alvingové, která píliš

pozd chápe, že hovíc spoleenským zvykm
zniila i sebe i život bytosti nov na svt
vstupující ; mistr Builder, John Gabriel Bork-

man, všechny jeho charaktery jsou stvoeny
k dobývání zvláštní duše vyvýšené nad jejich

sféry ; a zdá se nám, že jsou nešastní a ubozí

ti, kteí nežijí pravdiv vi sob, ale v od-

vislosti od njakého sociálního pokrytectví.

Rovnž Gerhard Hauptmann nastupuje nová
cesty : nemá ani rek, ani heroin, ani intrik

;

jeho líení jest obraz boje — boje obyejných
lidí. Zaíná uprosted, nekoní dosud nijak.

Skoniti porážkou bylo by pedpovídati vzdání

se — a lidstvo na vzdání se nepomýšlí ; triumf

byl by pedbíháním budoucnosti a líením života

jinak nežli je. Proež koní, jako zaal — re-

ptáním. Takoví jsou jeho „Tkalci". Také Octave
Mirbeau pináší svj kritický názor na svt

dobytí ve svých „Špatných pastýích", jež

interpretuje Sara Bernhardtová. V Anglii a

v Americe máme jiný druh revoluních dramat
— drama perverzní žony jako zvláštní postavy

v sociálním svt s právem na sebeovládání.

Nemáme-li „Druhou pí. Tankerayovou", která

lituje, že povolila morálnímu pravidlu, jež sejí

nelíbilo? A nemáme Zazu, která se vyrovná

tisíci svých úctyhodných milovník i jejich úcty-

hodným manželkám ? A neodcházejí všichni

diváci dom rozníceni? A nezanou hledati

v knihovnách literární ospravedlnní své ped-

nosti?

A není tžko nalézti ho, zvlášt v novele,

jež jest zvláštním plodem posledního století,

které jest novému ideálu nejpístupnjší. Ne-

dávno Henry James odpovídaje Walteru Besan-

tovi hájí ve svém essayi jako nejistší anar-

chista úplnou volnost novelistické tvorby.

Všechny takové obhajoby bývají pokládány za

ospravedlnní, akoliv svoboda umleckého tvo-

ení jest již dávno vybojována a všichni forma-

listé od Besanta až do skonání nebudou již

nikdo moci vložiti nová pouta na spisovatele.

Ale essay Jamesv je zcela etby hoden jako

ukázka správného nazírání na umní. Jako

v jiných genrech literární expresse je tato

tendence v novele data velmi starého ; a jest

dosti podivno, že i z úst takového píživníka,

jakým byl Walter Scott (a zvlášt v „Quentinu

Dunvardowi") vyšly svobodomyslné výrazy a

vzpoura proti zákonu, což je snad prvním úka-

zem zdraznní vlastního Já, jež má sílu po-

staviti se proti tyranii zvyku ; to se však stává

proto, že pedchdcové sociální obnovy zpso-

bují asto pohoršení svou prudkostí a opovrho-

váním zpsoby, ježto opravdu jsou mezi nimi

více mén podivínové. Ale pes to mají do

sebe jakési neodolatelné kouzlo a Scott, který,

nehled na jeho servilism, byl vskutku geniem,

dovedl je zdvojnásobiti, in nám sympatické své

psance, pi emž nesejde na tom, jak jemn jednal

s králi. Jiná fáse svobodného lovka jeví se

v díle Georga Borrowa „Cikáni", kteí nepo-

koušejí se odmítati zákon, protože ho vbec
neznají. George Meredith odhaluje silnou duši,

pekroující sociální barriery. Hawthorne ve

své pedmluv k „Šarlatovému listu' a ješt

více v „Mramorovém Faunu" líí nicotu života

erpajícího svou parasitickou existenci z vlád-

ního zízení a opt a opt tvrdí, že jediná síla

záleží ve vlastním Já muže i ženy — a je

pozoruhodno, že u ženy jest vtší — které od-

hodlan volí a kráí dráhou neschdnou.

Ze vzdálené Afriky zaznívá sem nota du-

ševní vzpoury v exkvisituích „Snech" Olivy

Schreinerovó a v „Osamlém lovci". Grant

Allen v etných dílech, zvlášt pak v „Žen,
která jedná", hlásá právo na neodvislost. Morris

dává nám idylické „Novinky od Nikud". Zola,

plodný tvrce hnojišC vnených lilijemi, z jehož
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stránek vychází puch upracovaných smilnících

a hnijících tl — vždy slova Kristova volají

hlasit do uší tomu, kdo by zakrýval tyto

zjevy: „Obílení hrobové, plní kostí a všeliké

neistoty!" — Zola je více nežli nevdomky
anarchistou, on je jím skuten, jak sám pro-

hlásil. A vedle nho vyvstává mladý Titan,

svobodný barbar ducha, prudký a žhavý, Ma-
xim Gorkij, mluví tulák, visioná všech opo-

vržených. A dále prostý, písný Tolstoj, neod-

važující se odsouditi chyb svta, muž, který

první nastoupil dráhu odíkání a hlásal ji. ke-
san, jehož církev vyobcovala ze svého lna,
anarchista, který se neodvažuje dotknouti se

nejhorší vlády svta, autor „Vzkíšení" a „Otro-

ctví naší doby". Ti dva jdou spolu, vycháze-

jíce z vášnivé nenávisti a nekonené lásky —
vulkán a moe — jdou za jedním cílem, za

svobodou, vyvstávající z toho ohavného a po-

nižujícího tyranství zvaného vládou, která bru-

táln nakládá s každým, koho se dotkne, a

he ješt s tím, kdo se dotkne jí.

Dvma jmény chci zakoniti tuto studii

:

jménem Nietzscheho, hlasatele „Nadlovka",

ddice Maxe f>tirnera, jiskivého rhetorika,

pýchy mladého Nmecka, který chtl, aby nikdo

neuznával ani vdy, ani logiky, ani jiného plody

jeho myšlének, ponvadž by tím ml tvrce
jich za autoritu, a Whitmana, muže velikého

soucitu, Quackera, jehož láska je bez konc,
který obrací se k nejopovrhovanjším psancm
spolenosti slovy : „Nevylouilo vás slunce, ne-

vylouím vás já" a který, a bývá zván básní-

kem, filosofem nebo prorokem, je svrchovaným
anarchistou a ve chvíli únavy lidským otroctvím

zvolal

:

„Myslím, že bych se mohl promniti ve

zvíe a žíti se zvíaty, jež se zdají tak klid-

nými a hrdými. Stál jsem a díval se na n
dlouho a dlouho : nepotí se, ani nefukají nad

svými pomry, neprobouzejí se za tmy a ne-

pláou nad svými híchy, z jich eí o povin-

nostech k bohu nedlá se mi nanic ; žádné není

nespokojené, žádné není poteštno mánií vlast-

nickou ; žádné nekleká ped jinými, teba byla

tisíc let stará, žádné není respektováno nebo

nešastno na celé zemi."

Voltairina de Cleyre

Dejte nám jednou zas veselé circenses . .

.

Dejte nám jednou zas veselé circenses,

v arénu puste zas matek pár kesanských . . !

Však režisér šlechetný musí mít takt:

to není íman, co se chce smát,

byzantsky smát —
my se chcem smát . . .

My poatí v dupárnách marseillais,

my jiný máme vkus

a jinou chu . . .

Dejte nám jednou zas veselé circenses

:

v arénu puste zas matek pár kesanských,
matek pár kesanských, tch nejvíce kesan-

ských,

za šastné porody jejichž vždy žebrává pontifex

nejvyšší,

jichž životy tvrdé jsou, nahrblé,

protože holátka s korunou rodí,

tch matek kesanských,
šestinedlí jichž, to respektní, svaté

stem bulletin krmí všechny vrné blby v íši,

až rodika pak s životem spadlým zas

a s tváí jemnokrvó, ušlechtilé dogy
— filantropický pudr nkdy tu vadí —
po bok zas usedne tomu, jenž dává sankci,

jenž chrání poslušné z milosti boží — —
a holátku zatím kostiky tvrdnou

a rostou vlásky,

žlutavé vlásky, takové . . . takové ze zlata vlásky,

malého ponny má, malého ponny

chech

!

princ má tak blázniv malého ponny . . .

— Nu tak, páni, nezdá se vám snad,

že naše chu a s dovolením též náš vkus

že — he?
eknme : že mongolské má tygí pysky,

že vep evropský a humanitní

radji po hnojišti jde, pohodln mlsný,

než v slazených karmínech kaluží erstv roz-

teklých,

že vep evropský a altruistní

v chlévech dobrých hospodá
chrochtat bude, protestovat,

ale nikdy, nikdy, nikdy

mstivým tygrem nebude . . ?

Pravda, pravda. Nic to není : fantastika.

Zazdá se tak nkdy sen ... A tolik barev nkdy,
tolik,

cigánsky hýivý plenairist poblázní hlavu,

tak se zazdá obas sen ... A nutno asem pít —
odpuste, je nkdy nutno pít,

by tak se zazdál žhavý sen.

Nu, my jsme snad také trošiku pili,

taky nám zazdál se sen,

vodku jen, chudikou vodku jsme pili . . .

Koníku zima je, na Nvském vždycky je zima,

z lítosti, ze zimy izvošík musí pece pít,

z lítosti, ze zimy leckdos te musí pec pít . .

.

Zazdá se sen:

Dejte nám jednou zas veselé circenses,

v arénu puste zas matek pár kesanských,
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matek pár kesanských, tch nejvíce kesan-
ských,

tch — — —
i holátka jejich,

i ty, co žlutavé mají a takové . . . takové ze

zlata vlásky,

a blázniv malého ponny . . .

Napadne paním snad udlat kížek,

tm paním verejších císav,

nebo ne kížek snad ani, takové njaké zna-

mení zdšené,

znamení nejprudší zimy, jež srdce jim vymrazí,

to srdce lovka, to srdce ženy

tolika zalhané lžemi te teprv vzkikne

po tom, co lovk zobjímat mže, žena a matka,

a co zobjímat nemže nikdy

královna pyšná . . .

Z tribuny zatlesknou ruce ís,

jaké to opuchlé, erné jsou ruce:

to tulák z íše nejposlednjší,

bratíek žížal, veselý asyl všivého hmyzu,

psi se ho stydli, žandarm ho kopal,

a on má opuchlé, lišejné ruce,

ty ruce tleskly . . .

Snad vyjdou tygi: eho však, paní se bát?

Je cirkus ovšem vyprodán,

uhlíi pišli krtinatí z rašeliniš též,

bláznivé holky z posledních uliek slepých,

i taky matky, vodnaté, s vyhnilou dásní,

i matky také, jako vy, matky — — —
a samí lidé dobí, tolik dobí,

vždy je pece znáte : byli vždy dobí . . .

Že tleskl kdosi, že vyjdou tygi snad, tygi?

Možná že . . . A vyjdou-li pece snad — eho
se bát?

A oni vyjdou . . . Bestie krásné,

dv st krásných loupežník,

divného cos, pedehra jak k nyvým valíkm,
rozhoupá jim tlapy.

Zasípá písek v arén žízní,

u erta ! pece ne zlou žízní po krvi —
což by sml písek z plebejských našich ek
opít se krví královskou?

Ke dvma stm krásných loupežník

dv st malých plavých princ
sepne ruiky . . .

Fráa rámek

Propaganda

ii.

Po roce 66 musil by býti slepý nebo po-

krytec, kdo by vil, že jest možná jakákoli

náprava jinak, nežli prostedky násilnými. Re-

voluní kvašení rostlo vihled, a nescházela

než jiskra, aby promnila skryté snahy ve vše-

obecné hnutí. A jiskrou tou byla, jak jsem již

ekl, paížská Kommuna. Bezprostedn po ní,

totiž ke konci roku 71, utvoil se v Moskv
spolek Dolgušinc, a roku 72 organisovala se

v Petrohrad velmi dležitá spolenost Cajkovc.

která mla svá odvtví v Moskv, Kijev, Odse,
Orlu, Taganrogu. Ob dv mly za úel socia-

listickou a revolucionáskou propagandu mezi

dlníky a mužíky. Nezmiuji so pak ani o mno-

hých jiných stediscích, která se utvoila v pro-

vinciích s tímtéž úmyslem, ani o mnohých
osamlých jednotlivcích, kteí odtud chodili

mezi lid init propagandu. — Celé to hnutí

bylo spontánní a jen nutný výsledek ruských

pomr, vidných pod nátlakem paížského hnutí

skrze skla socialistických idejí, okovaných Cer-

nyševským a Dobroljubovem.

Ale velmi záhy k tomuto domácímu proudu

pipojil se jinj' velmi mocný, který picházel

z ciziny: proud Internacionály, která, jak známo,

byla v nejvtším svém rozvoji v prvních létech

po paížské kommun. — Také zde sluší roze-

znávati dva rzné zpsoby pejímání : první

literární, druhý osobní a bezprostední. Dva
spisovatelé — veliký Michajl Bakunin, genius

destrukce, hlavní zakladatel anarchistické neb

federalistické Internacionály, — a pan Petr

Lavrov, výtený filosof a publicista, prokázali

naší vci veliké služby svým perem. První jako

autor knihy o revoluci a federalismu, kde s ne-

napodobitelnou jasností a mohutností ohnivý

tribun a nadšený myslitel vykládá své ideje

o nutnosti bezprostední lidové revoluce : druhý

jako editel revue (Vperd! Vped/) psané

vtším dílem od nho samého s ueností a ne-

únavným studiem. — Akoliv se rznili v ji-

stých podrobnostech, ježto Bakunin byl vášni-

vým obhájcem výstední strany Internacionály,

a pan Lavrov klonil se spíše ke stran umír-

nnjší, oba spisovatelé uznávali lidovou revo-

luci za jediný prostedek ke skutené zmn
nesnesitelných pomr ruského lidu.

Ale Internacionála mla také pímý vliv na

ruské hnutí. Zde musím opt jíti na okamžik

svou cestou, ponvadž revoluní hnutí dotýká

se v tomto bod s individualistickým hnutím

vlastn eeného nihilismu, o nmž jsem mluvil

v „Pedehe". — Protože boj o emancipaci žen

rozplynul se v boj o právo na vyšší vzdlání,

a v Rusku nebylo ani collegia ani university,

které by pijaly ženy za studentky, rozhodly

se jíti hledat vdu, která jim byla jejich vlastí

odepena, do cizích zemí. Svobodné Švýcarsko,

které neuzavírá nikomu ani svých hranic ani

svých škol, bylo zaslíbenou zemí tchto nových
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poutnic, a slavné msto Curych jejich Jerusalemem.
— Se všech stran Ruska — z rovin tiché Volhy,

z Kavkazu, ze vzdálené Sibie, dívky sotva

šestnáctileté, samotné, s malým tlumokem a

velmi málo penzi šly do neznámé zem, dy-

chtivý té vdy, která jediná jim mohla zajistiti

toužebnou neodvislost. — Ale pišedše do zem
svých sn, nalézaly tam nejen školy medicinské,

ale i veliké hnutí sociální, o nmž mnohé ne-

mly ani tušení. A zde ješt jednou objevil se

rozdíl mezi starým nihilismem a socialismem

moderní generace.

— Co jest tvá vda, tázala se dívka, ne-li

prostedek k získání si výhodnjšího postavení

ve tíd privilegovaných, ku které již náležíš ?

Kdo mimo tebe samu bude z ní míti njaký
prospch ? — a jestliže jí neprospješ nikomu,

jaký je tedy rozdíl mezi tebou a tím davem
pijavic, které žijí z potu a slz tvého nešast-

ného lidu?

A dívka opouštla medicínu a jala se na-

vštvovati schze Internacionaly, studovati po-

litickou ekonomii a díla Marxova, Bakuninova,

Proudhonova a všech zakladatel evropského

socialismu. — Nechyblo mnoho, aby msto Cu-
rych ze studijního místa se promnilo v ohromný
klub v permanenci. Jeho povs rozšíila se po

celém Rusku a tam zachvátila sta a sta osob,

muž i žen. — Tu carská vláda z pílišné opatr-

nosti prohlásila velmi hloupý a hanebný úkaz

z r. 1873, naizujíc všem Rusm pod trestem

vyjmutí ze zákon, aby okamžit opustili hrozné

msto Curych. — Dopustila se však veliké chyby.

Již mezi mládeží tam shromáždnou vyškytaly

se více mén neurité návrhy, aby se vrátili

do vlasti init tam internacionalistickou pro-

pagandu. Úkaz zpsobil, že, místo aby se vra-

celi jednotliv ve více letech, vrátili se hro-

madn a skoro všichni. Shromáždni na kvap

inili všude nejvášnivjší internacionalistickou

propagandu.

III.

Od zimy r. 1872 v jednom z domk, které

stojí na konci Petrohradu, shromažovala se

skupina dlník kolem Petra Kropotkina (kní-

žete), který jim vykládal myšlenky socialismu

a revoluce. Bohatý kozák Obuchov, umírající

souchotiná, inil totéž na bezích svého rod-

ného Donu. Dstojník Leonid Siško stal se

tkalcovským dlníkem v jedné z petrohradských

továren, aby tam inil propagandu. Dva jiní

lenové téže spolenosti, dstojník Dmitrij Ro-

gaev s jedním svým pítelem, šli do provincie

Tverské jako devorubci, aby tam inili pro-

pagandu mezi mužíky. — Když v zim r. 73.

na udání pedstaveného okresu tito dva po-

slední byli uvznni a pak unikše pomocí mu-
žík z rukou policie pišli do Moskvy, aby tam

inili propagandu mezi mládeží, nalezli tam dv
ženy práv pišlé z Curychu s tímtéž pedse-
vzetím.

Tak dva proudy — domácí a cizí — setká-

valy se v každém bodu, a vše smovalo k témuž
výsledku. — Knihy íkaly : Hodina zboení
starého svta mšáckého zavznla. Nový svt
založený na bratrství všech lidí, v nmž ne-

bude již ani bd ani slz, rodí se z jeho trosek.

K dílu ! K revoluci ! Takto jedin lze uskuteniti

ten zlatý ideál.

Mužové a ženy. pišedší z ciziny, vzncovali

obrazotvornosti líením velikého boje již zahá-

jeného proletariátem Západu, Internacionaly a

jejich velikých pedbojovnik, Kommuny a jejích

muenník, a s nimi noví proselyté chystali se

jíti mezi „lid", aby uvádli v praxi své my-
šlénky. — I jedni i druzí obraceli se zvdav
k tm nkolika málo, kteí se vraceli od práce

propaganí, aby se jich tázali, jaká jest ta

mocná a tajemná bytost — lid, kterého se

báti uili je jejich otcové, a jehož oni milují

již se vší horoucností svých mladých srdcí ne-

znajíce ho.

A ti, kteí nedlouho ped tím mli touž ne-

dvru v sebe a tytéž obavy, vypravovali jim

plni radosti, že ten hrozný lid je dobrý, prostý,

dvivý jako dít; že nejen jim ne nedvuje,
ale pijímá je s oteveným náruím a srdcem;

že naslouchá jejich slovm s nejvtší sympatií

;

že mladí a staí po dlouhé unavující denní práci

shromažují se kolem nich v nkterém zaaze-

ném domku, kde v matné zái smolné loue,

jež zastupuje svíku, mluví k nim o socialismu,

nebo pedítají jednu z nkolika málo propaga-

ních knih, které pinesli s sebou ; že obecní

shromáždní se perušují, když oni pijdou do

vesnice, ponvadž obané opouštjí schzi, aby

šli jim naslouchat — A když byli vylíili všechna

hrozná utrpení toho nešastného lidu, vidná
vlastníma oima, slyšená vlastníma ušima, vy-

pravovali o malých událostech a symptomech,

pepjatých snad jejich obrazotvorností, které

ukazovaly, že ten lid není tak zdrcen, jak se

myslilo, a že tu jsou známky a zprávy, z kte-

rých jde na jevo, že jeho trplivost pestává a

že se tuší píchod njaké veliké boue.

Všechny tyto etné a silné vHvy smující
na dojmm pístupnou a k nadšení náchylnou

povahu ruské mládeže zpsobily ve svém celku

to velmi široké hnutí let 73— 74, které vstilo

novou ruskou revoluní éru.

Nic podobného nebylo vidno ani ped tím

ani potom. Bylo to zjevení spíše než propaganda.

Na poátku bylo ješt lze vypátrati bu knihu

nebo individuum, které pohnulo tu neb onu

osobu, aby se pipojila ke hnutí. Ale po n-
jaké dob stalo se to nemožným. Bylo to

mocné volání, které vycházelo neznámo odkud

a které volalo živoucí duše k velikému dílu

vykoupení vlasti a pokolení lidského. A živé



87

duše slyšíce toto volání zdvihaly se, pekypujíce

bolestí a opovržením nad svou minulostí a

opouštjíce domy, bohatství, úady, rodiny,

vrhaly se ve hnutí s radostí, nadšením, vírou,

která se neobjeví než jednou v život a ztra-

cena již se nenalezne.

Nebudu mluviti o tolika a tolika mladých
mužích a ženách z nejaristokratitjších rodin,

kteí pracovali patnáct hodin denn v továr-

nách, dílnách, na polích : mládež je vždy šle-

chetná a naklonna k obtem. Charakteristický

fakt je, že nákaza rozšíila se také na lidi

starší, kteí mli již zabezpeenou budoucnost
a postavení získané potem ela: soudce, lékae,

dstojníky, úedníky. A tito ve své horlivosti

nebyli posledními.

Nebylo to již hnutí politické. Podobalo se

spíše hnutí náboženskému a mlo všechen jeho

nakažlivý a absorbující znak. Nehledlo se do-

jíti pouze k uritému cíli praktickému, ale

i upokojiti vnitní cit povinnosti, snahu po
vlastní dokonalosti mravní.

Ale jako drahocenná vása sévreská pad-
nuvší na tžký a špinavý kámen, tak se roz-

razilo toto vznešené hnutí dotekem tvrdé sku-

tenosti.

Ne snad, že by ruští mužíci se byli uká-
zali netenými neb i nepátelskými socialismu:

pravý opak toho. Ruskému mužíku, který má
svou starou „obšinu" (obecní statek) s kollek-

tivním vlastnictvím pdy a svj „mir u nebo
„gromadu" (obecní shromáždní, které vyizuje
všechny záležitosti obce), myšlénky vdeckého
kollektivismu nebyly než logickou a pirozenou
dedukcí institucí, kterým byl již od tolika sto-

letí pivykl. A vskutku neDÍ zem na svt,
kde by sedláci byli tak ochotni pijmouti ideje

federativního socialismu, jako v Rusku Nkteí
z našich starých socialist, jako ku p. Bakunin,
popírají vbec potebu jakékoliv socialistické

propagandy pro ruského mužíka, íkajíce, že

on z nho má již veškeré základní prvky a že
proto volán k bezprostední revoluci nemohl by
uiniti než revoluci sociální. Ale pro revoluci

vyžaduje se vždy mocná organisace, která ne-

mže býti zízena než propagandou, bu socia-

listickou, bu isfc revolucionáskou. Ponvadž
nebylo možno initi ji zjevn, bylo teba obrátiti

se k propagand tajné. A tato práv byla
v našich vesnicích absolutn nemožnou.

Pedevším každý, kdo se tam usadí, bu
jako emeslník nebo uitel nebo obecní písa,
vzbudí ihned pozornost všech. Jest pozorován
a stežen pi každém svém hnutí, jako by byl

ptákem ve sklenné kleci.

A dále, mužík je zhola neschopen zachovati
v tajemství propagandu, která se mu iní. Jak
mžete chtíti, aby nepovdl svému sousedu,
kterého zná tolik let, o tak mimoádné události,

jako jest etba njaké knihy? Obzvlášt když
se jedná o nco, co se mu zdá tak spravedli-

vým, dobrým a pirozeným, jako jest to, co mu
povídá socialista? A proto se stává, že kdykoli

njaký propagandista pijde ke svému píteli,

ihned zpráva o tom bží celou vsí, a v pl
hodin je chata plna vousatých mužík, kteí

pikvapili jej poslouchat, aniž nco oznámil on

nebo jeho hostitel, g dyž je domek peplnn
vším tím lidem, odvedou propagandistu do obec-

ního domu nebo ven, kde pedítá své knihy

a vykládá pod klenbou nebeskou.

Je zcela zejmo, že pi tchto obyejích

nemusila se vláda píliš namáhati, aby se do-

zvdla o propagand, která se iní mezi mu-

žíky. Zatýkání jen jen pršela. Ticetsedm pro-

vincií bylo „nakaženo" nemocí socialistickou,

jak ohlašoval vládní obžník. Úplný poet zatení

nezví se nikdy. K jedinému procesu, který

trval tyi léta, — process 193 — dle úedních

statistik dosáhl asi tisíce.

Ale jiné a jiné ady sestupovaly smle na

bojišt, sotva že se zdál boj pro množství pad-

lých ochabovati. Hnutí s rzuou intensitou trvalo

dv léta. Ale konen musilo se pece uznati,

že to bylo, jako chtíti proraziti ze vlastní

hlavou.

Od roku 1875 hnutí zmnilo tvánost ! pro-

paganda obrácená k massám, jediná totiž, která

jimi mohla hnouti, byla opuštna, a na její

místo nastoupilu tak zvané osadnictví (poselenie)

— totiž seskupování se propagandistu v jedno

stedisko v urité provincii neb aspo v uritém
okresu.

Aby se vyhnuli úskalím, o která se ztrosko-

talo hnutí let pedcházejících, osadníci postu-

povali mnohem obezeleji, snažíce se pedevším
nevzbuditi nií pozornosti, neiuiti hluku a obra-

ceti se se svou propagandou jen na mužíky,

které mli píležitost dokonale pozna jako lidi

chytré a rozumné. Osady, jsouce mnohem mén
vysazeny nebezpeenství odkrytí, udržely se

s rzným štstím po více let a z ásti trvají

posud, ne bez úspchu. Ale nemohly zejm
vykonati více z ohled na ohromnost Rusi a

nutnost omezovati zúmysln vlastní innost na

vybrané kraje.

IV.

Processy propagandistu, které byly vedeny
v létech 77 a 78, oznaují konec té první pe-

riody revoluní innosti v Rusku a zárove
byly její apotheosou.

Chtíc jíti ve stopách druhého Císaství

francouzského, které dovedlo tak dobe využit-

kovati erveného strašidla, ruská vláda naídila,

aby první velký process — process tak zva-

ných padesáti z moskevského spolku — byl

veejný, doufajíc, že podšené mštáctvo se

seskupí tsnji kolem trnu, zanechajíc svých
liberálních záchvat, kterých poalo již po-

slouchati.
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Ale naopak i ti, kteí mli považovati ty

lidi za nepátele, zstali zaraženi ped divadlem

tolika obtí.

— Jsou to svtci ! — To byla slova, která

optovali pohnutým hlasem, kdo mohli se súast-

niti tohoto pamtihodného processu.

A slavný process stodevadesátití ná-

sledujícího roku jen potvrdil toto mínní.

A vskutku, vše, co jest šlechetného a vzne-

šeného v povaze lidské, zdálo se býti souste-

dno v té mládeži. Nadchnuta, opanována svou

velikou myšlénkou, ona chtla obtovati jí nejen

život, budoucnost, postavení — ale celou svou

duši. Snažila se oistiti se od každého ped-
sudku, od každé osobní záliby, aby byla od-

dána cele, výlun, bez všelikého rozpolcení

své myšlénce. — Bigorismus vzrostl na dogma.

A po více let mezi mládeží obojího pohlaví

fedroval se horliv i úplný asketism. *) Propa-

gandisté nechtli nieho pro sebe. Byli nejistší

personifikací odpírání.

Ale tyto bytosti byly píliš ideální pro

strašný boj, který práv nastával. Typ propa-

gandisty prvního ptiletí posledního decennia

byl spíše náboženský než revoluní. Jeho vírou

byl socialismus. Jeho Bohem Lid. — Pes
všechnu jistotu opaku vil pevn, že revoluce

vypukne dnes nebo zítra, jako za stedovku
se vilo v jistých periodách v blízkost soud-

ného dne. Neusmíitelná skutenost zasadila

krutou ránu jeho nadšení a jeho víe, ukázavši

mu jeho Boha, jakým je skuten, a ne o jakém

on snil. Byl ochoten ješt více k obtem. Ale

neml ani zmužilosti, ani bojovné vášnivosti.

Po prvních sklamáních nedoufal již ve vítzství

a ucházel se spíše o korunu trnovou nežli va-

vínovou. Sel na muení vesele jako kesan
prvních století a podstupoval je s klidnou

myslí, ba, s jistou rozkoší, ponvadž vdl, že

trpí pro svou víru Byl samá láska a nedovedl

nenávidti nikoho, ani své katy.

Takový byl propagandista let 72—75. Tento

typ byl píliš ideální, než aby mohl dokati

kruté nastávající bitvy. Nemohl-li se zmniti,

musil zajíti.

A již jiný typ picházel, aby nastoupil na

jeho místo. Na obzoru se objevila temná po-

stava, ozáená pekelným svitem, jež s hrdým
elem, se zrakem dštícím nenávistí a vyzývavosti

se blížila, vztyujíc se v podšeném davu, aby

vystoupila jistým krokem na jevišt djin.

Byl to terrorista. § Stepak

Krátká modlitbika v máji

A prý jsi už ve výslužb,

sklo své Ucho k mojí tužb:

Pkn prosím, pane bože,

dej už rozum mojí Žože

!

Takhle veer, když jame sami,

chodí to s ní pšinkami.

Kdyby nebyla tak malá,

vru by mne umakala.

Ješt jednou, pane bože

:

Dej už rozum mojí Zože,

mojí Zože a mn taky,

je to s náma všelijaký.

Svato Zelenka

*) Odtud povstalo velmi smsné zmtení nihi-

list se skopci, fanatickou sektou kleštnc!

Vede a vydává Stanislav K. Neumann. — Tiskárna nár. soc. dlnictva (K. Pitter) v Praze.
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